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ТРИ ЦЕНТИ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ 
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А Й Ж А В Е Р ПЕРЕДБАЧУЄ HEБЕСПЕ-
'ЌЎДЛЯ МИРУ, Ш И Б Ш 

а ПОБОРОМ РЕКРУТА 

„ПРАВДА" ПРОТИ „РЕАКЦІОНЕРІВ", 
ЩО ПІДДЕРЖУЮТЬ ІРАНСЬКО-

СОВЄТСЬХИЙ КОНФЛІКТ 

Департамент стейту погоджується на повну 
співпрацю з Аргентиною 

Злучені Держави відкинули на бік палицю,'якою погрожували через свого амбасадора 
Врадена републиці Аргентині за її звязки з колишніми державами Осі. Секретар Джеймс Ф.' 
Бирнс оприлюднив заяву, що Злучені Держави разом з Аргентиною підпишуть Міжамерикан-' 
оькнй- договір про оборону, коли Аргентина не лише словами, але й ділами викаже, що вона 

Ген: Двайт Д. А`йзенгавер був останнім свідком відпекується звязків з держасами Осі. Знавці висловлюють думку, що департамент стейту вже' Московська „Правда", орган Комуністичної Пар-
ядміністрації перед' Військовою Комісією сенату, хоч наперед порозумівся з аргентинським урядом, які це діла мають бути. і т " . виправдує в статті, яку передано ше й через радіо , 
це відносилося і до такоїж комісії палати репрезен- при цій нагоді оприлюднено вибори на президента в Аргентині. Показується, що відношення' Совєтського Союзу до Ірану, підкресля-
тантів, у справі продовження закону про примусовий полк. Перон дістав 1,474,447 голосів населення, а це дає йому 304 голосів у виборчій колегії, ю ч и ' "W між тими двома державами немає властиво 
побір рекрута. Ўсвоїх зізнаннях він висловив погляд, його противник д-р Хозе Тамборіні, дістав 1,207,359 голосів населення, а 72 електорів в коле- ніякого конфлікту. Супроти цього домагається, щ о -
що покінчення побору рекрута, булоб те саме, ЩО ѓїї. Вибори переведено спокійно й законно й тому вислід голосування є рішальний. і б и ТУ справу зняти негайно з аґенд Ради Забеспеки 
виставляти'край` на небеспеку і загрожувати мирови ` Обєднаних Держав. Цілий той „конфлікт", пише 
цілого світу. Деякі конгресмени є цього погляду, АМЕРИКА БУДЕ ПОБОРЮВАТИ УСУНЕННЯ СПРАВИ ІРАНУ З О. О. Д . („Правда", є видуманий і піддержуваний „реакціоне-
що треба хвилево знести- закон про примусовий по- . Секретар стейту Джейлс Ф. Бирнс після наради з президентом Труманом рішив завзя- р а м и м . Та замітне тут те, шо в цілій статті нема Ні 
бір рекрута, а тимчасом дати спромогу випробувати т о поборювати змагання Соввтів, щоб справу Ірану усунути з денного порядку нарад Ради За- слова згадки, що Совєти були зобовязані вицофати 
систему добровільного зголошування до- військової бвспеки Організацїї Обєднаних Держав. Америка-буде домагатися^ щоб іранська справа оста- с в о , війська з Ірану найдалі до 2. березня. Радіо за-
служб№. ЩОЙНОІ як би така система показалася без- ласян, адальше утвореною", доки советські війська не виберуться з Ірану, тимчасові обчис- повіло, що відбудуться незабаром нові торговельні 
успішною, то в ѓрудні требаб відновити- закон про ленни голосів у Раді Забеслеки, заки ще зійдуться делегати на урядове засідання, вказує, що переговори між Совєтами і Іраном, як теж зациту-
`примуховий побір. Айзенгавзер сказав, що різні вій- Америка буде ‚мати, за собою вимагану більшість голосів для переведення цього домагання, вало письмо іранського преміера Ґгавена до совет-
ськові знавці передумували добровольчу систему `під ЗО ВІДСОТКІВ УСІЄЇ ДОПОМОГИ ЙДЕ В РУКИ ТІТА сьќого міністра заграничних справ Молотова, в яко-
теперішню пору і прийшли- до висновку, що нема Обчислення над експортом із Злучених Держав в заграиичні краї виказують, що М.У Ґгавен пише про великі „осяѓй'` і „нову еру". Це 
певносте чи та система буде доцільна. Тому Айзен- УНРРЛ сама` вивозить 16 відсотків. Це виказує цензўе за останкЃи місяць. Головним експор- відноситься до нового договору, що його заключе-
гавер у повній щирости- радить, не виставляти краю том УНРРА` е харчі. Найбільше матеріялів для прохарчування населення дістала від УНРРА , ю м , ж Іраном і Совєтами. 
й світу на ризико і продовжити- закон про побір Югославія, бо аж ЗО відсотків усього експорту в січні. Це' творить вартість $36,000,000. Італія ОВАЦІЙНО ВИТАНЬ 
МАНЕВРИ ФЛЬОТИ НА АТЛЯНТІИСЬКІМ ОКЕАНІ. ? , ! r ^ ^ 4 J ! _ ! ? _ ! 0 " " ^ ^ ' ^ 1 _ В І л о р Л с . ! ,

л
І

л ^ ї , ю л 1 с т а л и в C,""J х а р ч , в ^ Р т 0 " ' ^ 1 8 ' 0 0 0 ' 0 0 0 Таке пишеться про іранські війська, що займали 
а- в грудні поперелного року вартости $13,000,000. Перші маневри на великі розміри після Дня Пе-

ремоги надЯпонією зарядила команда воєнної фльо^ 
ти в західній смузі Атлянтійського океану і-на Ка-
рібськім морю. Маневри розлічиўться вже 19 квітня 
і. потривають кілька тижнів. Вони закінчаться мані-
фвстаційним в'ї'здом фльоти до нюйорського порту у ж е п е р и і и й д е н ь и а р а д спеціяльного Комітету Обєднаних Держав "для Справ Ски- них справ Пяти Потуг - - З`лучених Держав, 'Вели-
"gggj Д ' ТР а в " я - 1 ; о л . о в н а Р о л я в маневрах припаде т а л ь ц і в f днсплясованих Осіб, виявив наглядно, що ця проблема є надзвичайно складна і Ш Британії, Совєтського Союзу, Китаю і Франції, 
новій Осмій фльот.г під командою адмірала Марка А. тяшкл д о розвязання. Головою цього Комітету обрано Гекотора МекНіла, бритійського пар- Запросини на наради має вислати Франція. Як відо-
Мйчера; Фльота обіймає 2У воєнних кораблів, а між л я м е н т а р н о г о „ідсекретаря для справ заграничних. Цей Комітет повстав з ініціативи Еконо-,мо, мирова конференція повинна би зачатись у Па-
шши: й могутній Мизурі^який. находиться^тепер на МІЧНОЇ й С о и Л я л ь н о ї Р а д н обєднаних Держав, йоііхприйдеться, як заповідають, вирішувати рижі з днем 1. травня. Підготовчу роботу вели ці-

Що аровитн а скитальцями в Евролі, це одна 
а найтяжчих проблембв в О- О. Д. 

в Азербейджані міста, що їх залишали советські оку-
паційні частини. 

ПЕРЕДМИРОВА КОНФЕРЕНЦІЯ. 
Секретар стейту Бирнс заповів, що з днем 25. 

квітня зачнуться в Парижі наради міністрів загранич-

заповіджені на початок липня 1946: 

ОБГОВОРЮЮТЬ ЗМЕНШЕННЯ ВЖИТКУ МУКИ. . 
Джордж Варен, що є дорадником у департаменті стейту щодо скитальчих справ. Виринуло ніо найважніше. 
питання, шо зробити з польським військом, т о не вертає до Польщі. Американське станови- БРИТІИЦІ ПЕСИМІСТИЧНІ 

,. . ще є таке, що тих вояків буде можна вважати за скитальців доперва тоді, як вони зістанутьі , , „,10W0b,A1,„ „,, __ „ # л . . , . . 
У звязку з акцією ратування голодних в Европі ЗДемобІлІзовані й не захочуть як такі вертати до Польщі. У цій справі бритійський міністер за-! UL З н а ю ч и на^те, що на наради міністрів за-

і-запросив на наради 50 про-, с '„..„ „..„ ...л „L. і „ ..„ „ї „л„,.а,., ..л A . , „ J департамент рільництва запроси 
відних підприємців млинів і 
тися, як збільшити експорт 
країв. З чіляну виходить, що кількість хліба для 
вжитку в Америці не булаб дуже обмежена, зате вжи-
иання муки на інші ціли треба зменшити на 25 від-
сотків. Появляються голоси, що треба пай кування. 

мічіп її.: м.ііеді! -м; „,мі- ,. , - . і кордонних справ v Париж прибуде сам Молотов з 
napciAn yjvi nyyj і граннчннх справ Бевин заявив недавно, що як таких вояків, шо не схочуть вертати, не буде м Г „ ; . - ' S ‚,П_„Д,„ -„ v- ," ' '„ ' l - " ^ D `5 

пекарень, щоб наради- , в л п ' , u . . . . г , , ^ в!.. 'Москви, що повинно ои улекшити хід нарад, в Бриь 

iiovq^cnD, muw ііа^чмт. б а г а т о то н и м и займеться Ьрнтанія. На нарадах була повна гармонія між делегатами з Ьри- -,.„.:. r „ L a T , .... _вІ,., џел^,иапа„„:.л „Г1..„"ГГ v
 А 

пшениш ло заграничних ., ^ п — , , . г танн глядять на таку конференцію песимістично. А 
l i M i i i i n u i WJ о а і р а п г п п п л тямІТ тя. ^ewunMuv ПРПШЯЯ ТЯ -ІЯІІПКІ ІЯК)ТІ,. ПІП i ipi innnivu ніѓй кііпшіо ПППРПКЯ ТОПІ, аи 1ЯПЄ- J 1 v щ "`.чіган-ітпу. п 

РАДА ПЛАТНІ ВПЕРШЕ ВІДМОВИЛАСЯ 
ПРИЗНАТИ ПІДВИШКУ. 

Зогляду на ціни харчів уряд вперше відмовився 
признати п ідвитќу платні робітникам. Це сталося 
в Дітройті, коли застрайкували молочарі. Вони по-
годилися приступити до 'праці ще 2 березня, коли 
їм призналияідвишку на 18 центів. Вашингтонська 
Рад^а Стабілізації й Платні відмовилася признати під-
вишку на 18 центів, а признала лише на 10 центів; по-
даючи виясниння, що кошта життєві не піднеслися 
так високо, щоб треба давати підвишку 18 центів. 
Та це вияснення є лише декляративне, бо підприємці 
дальше виплачують молочарям умовлену підвишку. 
ВІДКЛАДАЮТЬ З ПРАЦІ РОБІТНИКІВ, БО НЕМА 

ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ПРОДУКЦІЇ; 
У Питсбургу компанія Карнеґі-Ілиной Стіл Кор-

порейшен дала відпустку для 23,000 робітників тому, 
що фабрики застановили працю внаслідок недостачі 
вугілля. Вугілля не стає внаслідок страйку в копаль-
н"ях. Коли до 20 квітня копальні мягкого вугілля не 
пічнуть праці, сталівні плянують дальші відпустки 
для робітників. 

УРЯД ДАЛЬШЕ ВИРОБЛЯЄ АТОі№ОВУ СИЛУ. 
Америка дальше видає найменше иів біліопа до-

лярїв річно на виріб атомової сили н атомових бомб, 
як це звідомляє кореспондент нюйорського Таймеў 
А достовірного джерела. Крім цього уряд має ще в 
запасі два біліони долярів на таку роботу. Кореспон-
деит впевняє, що у виробі атомових бомб нема ніяко-
го стриму від часу скинення першої бомби на Про- ' 
шіму в Японії.. Шо більше, заводи для виробу ато-
мової сили ще побільшено, бо її мають вже вживати 
для промислових та для медичних цілей. 

ЗБІДНІВ, ЖИВЕ НА ЗАЛІЗНИЧІИ СТАЦІЬ 
Джан Освалд Филипс, якому вже пішло на 66 

рік життя, 'переспав на залізнич(й Пенсилвенійській 
стації в Ню Йорќу 32 ночей, бо не мав де подітися. 
Він мав колись ст'ановище інжиніра в фабриці цукру 
з платнею $10,000 річно. 

танІТ та- Злучених Держав. Та заповідають, що непорозуміння вирине доперва тоді, як забе-
ре слово советський представник. Совєти, як кажеться, є тепер найбільше проти цього, що 
в скитальчих таборах має ширитися проти-советська пропаганда, особливо серед балтійців. 
Американське становище має бути таке, шо якщо якась частина скитальиів не захоче ніяк 
вертати,.то вона повинна бути залишена в Німеччині й там шукати собі пристановища. Сове-
тн проти цього, бо бояться, що це скріпилоЃ) в Німеччині проти-советські впливи. 

це тому, що покищо нема згоди між Британією і 
Совєтами ні щодо одної важнішої проблеми на Схо-
ді Европи, чи деінде. Найбільше турбують Британію 
советські домагання відносно Італії, а зокрема щодо 
Трииолітанії й Лібії. Британія противиться сим д о -
маганням з „стратегічних причин . 

МИРОВА КОНФЕРЕНЦІЯ В ЛІТЃ. 
В Лондоні переконані, що мирова конференція 

не зачнеться скорше, як десь в середині літа. 
ФРАНЦУЗИ ВДОВОЛЕНЬ 

В Франції радіють тим, що Вашингтон віднісся 
до французького уряду, щоби скликав конференцію 
міністрів закордонних справ Пятьох Потуг. Це вва-
жають піднесенням престіжу Франції. 

ПРОТИ ВИПРАВДАННЯ СОВЄТІВ. 
Урядові кола в Аглії є проти цього, щоби ви-

правдати цілковито Совєти в ірансько-совєтськім 
з Америки, що привіз по війні пшеницю до Франції. Першим був тільки советський кора- І к о н Ф л 1 к т Ь як цього д о м а г а є т ь с я ^ Ґромико^СОВЄТ 
бель, коли іде про пшеницю з Сонетів. 

ЛАСЌІ ПРОТИ СОЮЗУ ПАРТІЇ ПРАЦІ З КОМУНІСТАМИ. 
Проф. Гаролд Л. Ласќі, відомий з своїх про-советських виступів, видав брошуру, в якій 

виказує,, що комуністи в Британії змагають до диктатури та одно-партійної системи прав-
ліннн. Робітництво, каже проф. Ласќі, булоб „дурним", якби воно залишило свою фільосо-
фію і свої свободи і пішло у спілку з комуністами. Ласќі є головою краевої екзекутиви 
Партії Праці{ що є тепер в Англії при владі. 

ТАКИ ВИПЕРЕДИЛИ СОВЄТИ З ПШЕНИЦЕЮ. 
Даремне ждав в` Марсилії советський амбасадор, Александер Вогомолов, кілька днів на 

параду, яку мали влаштувати зприводу прибуття совєтського корабля з 5,000 тонами пшениці 
для Франції. Комуністична преса розтрублювала ту пшеницю кілька тижнів, як велику допо-
могу Франції, ніби одиноку. Та скорше прибув американський корабель з 8,000 тонами пше-
ниці й попсув комуністам пляни з великою па радою. Очевидно, що це не перший корабель 

ЯК НЕ МАЄТЕ ПРАЦІ, АБО ХОЧЕТЕ КРАЩОЇ, 
чоиу не корнстатн з оголошень знаменитих нагод для ва-
рібку, поданих у. оголошеннях, нових робіт у „СвободЃ? 

УКРАЇНСЬКІ СКИТАЛЬЦІ В АФРИЦІ.—Нона українсі.ко-правос.іанна Хрнсто-Рож-
денственська церква в Тепѓерў, східна Африка. В середині легат александрінського 
патріярха архнмандрнт ФилотеП Терігес (грек) і парох церкви священик Михайло 
Божерянов. Церква мурована, побудована в році 1944. Друга церква є в таборі 
Кідугала, побудована в році 1943. Крім цих двох церков о. Божерямо обслуговує 
17 інших таборів, в яких церков Нема. О. Божерянов просить, щоби йому шрис.їа-
ти церковних річей, книжок, букварів та машинерії для оброблювання землі. А-
дреса до нього: REV. м. BOZEKIAN'OW. P. о., ARUSHA, TANGANYIKA, AFRICA. _J Через Кан-
целярію КУК. 

ський делегат в Раді Забеспеки Обєднаних Держав. 
ПРИЗНАЮТЬ ВІДШКОДОВАННЯ. 

Совєтська окупаційна влада в Австрії визнала 
американську нафтову фірму Соконі-Векюум Ойл 
Компані такою, що вложила свій гріш та знаряддя у 
нафтові підприємства в Цістерсдорф в Австрії. Теж 
заявила, що за це буде признане відшкодований. 
Тільки не знати, чи американська фірма буде далі 
шеровцем у цьому австрійському підприємстві, яким 
тепер керує совєтська окупаційна влада. 

АНГЛІЯ І ФРАНЦІЯ У СОЮЗІ. 
Наступило вже цілковите зближення між Фран-

цією і Англією. Виходить, що одинокі труднощі з 
підписанням договору Є ті, що на деякі справи, як 
от щодо Рурської Області!, треба згоди Злучених 
Держав і Совєтів. 

ВАТИКАН ВИЗНАВ ЛЕБАНОН. 
Дійшло до обміни дилльомптичних письм між 

папою Пієм XII. і президентом Лебанонеької Респу-
блики. А це означає, що Витикай визнав цю респу-
блку. 

В ГРЕЦІЇ МОНАРХІСТИ ГОРОЮ. 
Зрезигнував в Греції з регента архієпископ Да-

маскінос, а королі, Юрій І!., що перебуває в Лондоні 
на вигнанню приняв цю резиґнацію з 'тим, щоб архі-
єпископ остав до цього часу поки не буде назначе-
ний грецьким урядом други`й регент. Та так є. що 
той уряд Народньої Партії складається з монархістів. 
Ліві, що бойкотували вибори, і проти іи нархії ft 
повороту короля до Греції. 

::;:., ' 

.^````І 
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зў, хочемо окремо звернути 
на одну тау ухвалу, яка має 
загальне значіння, хоч відно-
снться властиво до членів У. 
11. Союзу. 

Ось тою ухволою є „Апель 

по білому, що Р. С. Ф. С. Р. 
мала збитків — 249 міліярдів 
карб.,`УССР — 285 млр. і Біло-
руська ССР — 75 млр. карб, 
і т. д. 

Не вважаємо за потрібне 
полемізувати, ані з ‚‚надзви-
чайною державною комісією", 

У j чи її урядом, ані з „Совєт. 
Н. Союзу завжди Патріотом" з приводу того, 

далі вважаються!чому саме Р. С. Ф. С. P., що 
Члени У. 

вважалися і 
н а й б і л ь ш патріотичними і І л'едве була зачеплена фашис-
жертволюбнвнми, коли прнхо-‚'тівеько - німецьким військом, 
литься попнратн якісь, загал ь-1 зазнала майже стільки збитків, 

та^Т^ У ; ^ a ^ a U T 0 0 У справі піддержки праиі у.і""-"ародні потреби. Та те, що,як то зазнала Україна, яка бў-
one year _ ^ ^ До-W П Р Р с е б е д у м а Є М О ' НС В И ' І л а п , д Н І М ^ьким чоботом аж 

номогового Комітету". 
Цей „Апель" звучить так: 

Адреса: "SVOBODA." Р. О. Box 346. JERSEY CITY З, N. J. 

РЕВНО И ПО СОБАЧОМУ 

Ц,цо „а цій Коі'вениіІ виспали ком^стнчні Ф - ^ м " Г и Ѓ н ^ " ^ Т Г м и ра^мо? іере 
! одначе, ця перемога не прн-

свободи. А не принесла тому, 
бо на його землях дальше па-

Читаючи в большевицьких У. ІЦ. Вістях про XXI.! 
Конвенці 
думати 
герої, політики, дипльомати, що то всіх .навчали, 
всюди верховодили і одинокіjuocb А0бре.справедііи ,)4IKVH:1„„, ИОЛ! , 
ве и розумне сказали. А воно було якраз навпаки!;люлДлчм і 
Ті дві одиниці, що йшли по комуністичній лінії, були ' 
ніким і нічим. їх буквально ніхто з понад 400 зібра-
них не хотів слухати, так, що предсідник Конвенції 
прямо благав делегатів і делегаток, щоби вислухали 
теж і такого голосу, хоч цей голос був тільки на-
хабним повторенням большевицьких брехонь і иа-
пастей, а нічим іншим. -

У. Щ. Вісті, розписалися, між іншим, широко, 
як то їхній товариш атакував „Свободу" за статтю 
в ч. 292 з 1938 року, кажучи, що вона про-німецька, 

Істярчадьнс`. Ноно мусить бути:2 роки. 
1 поперте кожночасно новими j Зате хочемо у 
благородними ділами, новими цілком безстороннім викладі 

і (жертвами. Іпоказнати читачам, хто Украї-
„XXI. Конвенція Українсько-1 І не тільки те. Ми мусимо ні зробив „добро" н у чім, те 

ѓо Народного Союзу, яка від- розуміти, що нам треба по- і „добро" найвиразніше, найпо-
булася в днях від 25-го до .стінно жертвувати, якщо миіказніше виглядає, як шило з 
30-го березня, 194G року в міс- хочемо піднестись на вищий- мішка, якого не так легко за-
ті ІІітсбургу, Па., в готелі Вил-;щабель тут в' Америці. Нам ховати від стороннього ока. А 
йем Пен, стверджує, що хоч треба далі щедро жертвувати, ' в ж е шановні читачі й самі зу-
ураїнський нарід поніс у цій якщо, хочемо допомогти на- міють зробити відповідні ви-
Другій Світовій Війні вели-Ішим рідним в Европі. Бо за- сновки 
чезні жертви в життю, крові ПІ мало співчувати їхньому го-

шх людей 
Заповідаємо також, що огля-

датнмемо в наших оглядах по-
дальших, не „взірая на лічнос-

Чи дійсно'ті" німецького чи совєтського 
ратуємо? ' „рятівника" України. Щоб цим 

На те відповімо так: Коли наочно довести, що „не жди 

ких капличок), 258 інших спо-
руд, що належали установам 
релігійного культу. 

Вони, каже далі „комісія" 
зруйнували в Чернигові: ста-
ровинний Борнео - Глібський 
Собор, збудований на початку 
XII. віку; церкву Параски-Пят-
ниці на Торгу, найцінніший 
памятник „русской" (не укра-
їнської?) архитектури XII. ві-
ку й собор Полоцького Євро-
синіївського манастнря, збудо-
ваного 1160 року. 

Отже вийшло цілком так, як 
каже приказка: із хворої го-
лови та.,... на розбиту. Той бо, 

;ІН; ліпім, і кого нема ніколи, мовляв не 
зможе довести, що то не він 
теля вкрав. Поплюндровано ці 
українські історичні памятни-
ки, т . 'зв. „русскіє" памятникн 
таки ж самими большевиками 
розібравши більшість із цер-
ков, бо потрібна була цегла на 
будівництво жител і шкіл. 

Але ходімо читачі далі. Ось 
„комісія надзвичайна" (цебто 
Ч. К.) бачить, що „в купи цег-
ли перетворена Успенська цер-
ква Кнєво Печерської Лаври, 
збудованої в році 1073, а ра-

іде про матеріальні жертви, то 
їх все ще замало. Доказом ньо-

нує чужа, комуністична влада І ѓо: Стодолярова Кампанія, 
зо всімн найчорнішнми її чер-Іуже рік минає, як вона зача-
тами тоталітаризму, крайіюїїлась, а ще досі не знайшли ми 
реакції та цілковитої неволі, 'не то 500`столярових жертов-

домішого робітництва, селян-j між вами 500 осіб, що жертву-

рятунку, ні відкого", як казав 
колишній совєтський гимн „Ін-

лому зазнала й далі зазнає ли-
ха тільки тому, що фашисти 
цьому є виною. Вони за свої 
злочини дістали! 

Але переглядаючи наведе-
ний вище „рахунок", ми не мо-
жемо замовчати, бо ні сумлін-
ня наше, ані кров нашого на-
роду, невинна кров не дозво-
ляють мовчати, а історія наша 
вимагає, показати всі ті фа-
тальні страхіття й злочини, я-
ких завдали й досі завдають 
„наші брати" „вєлікой рус-
ской народ", очолений юдами-
большевиками. Вони бо сьо-
годні звірствами фашизму ІІІ-
мецького, з а л і п л ю ю т ь очі 
всьому світові, ховаючи тим 
часом свої в сотні раз більші 
звірства, вчинені народові не 
лише фізично, а й морально, 
культурно й релігійно, не ка-
жучи вже за економічні й гос-
подарські збитки й прилюдні 
грабунки, якими тільки й існу-
вав та й далі' існує ота потво-
ра, що носить назву „соціяліс-
тична батьківщина" — СССР. 

ства, міщанства, серед бо в ній сказано, що Україна могла би користати на-,ТИСЯІІІ 
віть і з помочі Німеччини, якщоб вона визнала її са-' 
мостійною і від нікого незалежною. Беремо тепер 
цю статтю, що властиво належала під розгляд ми-
нулої, а не цеї Конвенції, й шукаємо за тою „німець-
кою орієнтацією", що її розтрублюють московські 
наймити ще й нині. І щож знаходимо у цій статті? 
Осьмуступи з неї: 

Большевицька руїна Кнєво 
Печерської Лаври. 

зом з нею вісім манастирських! Те, що являла собою Києво-
корпусів" (житлових будівель ІПечерська Лавра до революції 
для монахів. — М. В.). J1917 року— не всі знають. О-

„Руйнуючи монастирі, церк-;собливо не знає про це, май-
тернаціонал". Бо на золотій'ви, мечеті й синагоги), роз-іже нічого, наше виховане 
таці щастя ніхто не приносить розкрадаючи (зверніть увагу! і большевиками, молоде поко-
й нікому, його виборюють на-,— М. В'.) їхнє майно, німецькі ління. До тогож мало або й 
роди кровю й трупами "Чужи-'загарбники, пише „Сов. Патрі-

„3 цеї неволі вирвались відавців, але не дійшли ще і д о і м и н с в о їми. (от",' глумились — над релігій-
часі війни і перебувають тепер:250! Отож, вищезгадана „надзви- ними почуттями людей: солда-
на чужині сотні тисяч найсві-j Союзовці! Чи справді немає ч айна державна комісія" пере- ти й. офіцири приходили в 

рахувавши усі збитки, зазна- церкви в шапках, палили ци-
чає, що „в суму збитків невве-J гарќи, надівали на себе цер-яких є 

культурних найкращих 
працівників. 

„Маючи на увазі їх важке 
положення, ця Конвенція взн-
ває ввесь Союзовий загал да-
ти повну і всецілу піддержку 
цим громадським Комітетам, 
Конгресовому й Допомогово-

валнб по $100 на допомогу 
своїм рідним, на ратўноќ "ай- Д Є но національних утрат на- ковне „облаченіє" (цебто ри 
нещасливіших з нещасливих — .Шого народу, звязаних зі за- чц, яких у церквах перетворе-
українських скитальців, чи Щ гибіллю міліонів совєтських них на стайні й комори, й слі-
ших українських жертв війни? л ю д с и знищених німецько- ду не було, там могли бути 

У відповіли на це питайте (фашистським загарбником, на і лише бочки з підмастию, різ-
свого власного сумління. І 'ЛО'Ї тимчасово окупованій ним ний реманент, ‚зерно і в ліпшім 
ступіть так, як воно вам ска-
же. А тому, що знаємо ваше 
серце і вашу душу, хочемо за-

морально цим сотням тисяч свою жертву таки зложите 
нещасних, обездолених ски-ІТому ждемо нетерпеливо на 
тальщ'в, а зокрема, щоб обо- нових стодолярових жертво^ 
роняти право 'всього ўкраїн-(давців, а їх треба ще дуже ба-

статт і {сьќого народу на дійсно ніль-'гато. 

М. В. 

‚-„...Ніхто з українців не думає визволятись з му, що створились тут на аме 
т е п е р і ш н ь о г о Ярма н а т е , щ о б и п о п а д а т и з а р а з у НО- риканській землі саме на те,Іпевнити нещасних наших бра 
ВуііЄВОЛЮ. Н а в п а к и , ВСІ МИ, ДЄ МИ НЄ ЖИЛИб, ПОВИН-;щоп- помагати матеріяльно й тів і сестер в Европі, що ви 
ні поводити себе політично так, щоб не допустити 
до цього, щоб наш нарід був знову поневолений, щоб 
теперішнє московське, польське чи румунське ярмо 
було заступлене німецьким, чи яким іншим". 

Ось таке є написане чорне на білім у цій 
з 1 $$8'року, і це є для кремлінських слуг „орієнта-j 
ціек^на Гітлєра". А є тому, що в ній пишеться теж{ 
про' Москву, що не хоче зректися панування наді 
Україною, як і про Польщу, що гнобить український 
нарід. А далі, що в цьому гнобленню українського 
народу помагають гнобителям теж і брльшевиќи в 
Америці. Зокрема написано там таке: 

„У тій чорній роботі, зверненій проти України, 
бере, як відомо, дуже активну участь і большевиць-
ка зграя в Америці зо своєю'пресою. На це зверта-
ємо увагу, хоч у тім нема нічо нового. Та зграя зав-
жди була на ўслугах Москви. Тож не диво, що й те-
пер сповняє свою службу ревно й по собачому". 

Ось тих уступів цеї статті большевицький рев-
нитель не зацитував. Тому ми їх тепер наводимо. 
Вони своїм змістом і нині такі актуальні, як були ни-

Наш рахунок червоному 
окупантові! 

(З Європи до „Свободи"). 

І. „Після німців", отже „матері-
У вересні місяці 1945 p., п яльні збитки завдані СССР 

світовій пресі звуком тнсяче- німцями", що, за вказівками 
тонного дзвона пролунав ра-'президії верховної ради ССС-
хунок большевиків „совдепії" Рії було підраховано, ‚падзви-
німецькому фашизмові!. чайною комісією державною". 

Як і належало чекати: росій-і В ньому ‚рахункові" зазна-
{ські часописи, що виходять чено, іцо збитки (шкоди) зав-

ми в 1938 роц і . І б у д у т ь надалі а к т у а л ь н и м и , як дов- (поза межами есессрії, що сим- дані народньому господарст-
ГО з а г р о ж у в а т и м е Україні й СВІТОВИ большевицькаІпатнзують „батьку" Сталіну та вў совєтського союза в цілому 
я з в а . Ійого кагалу, переродившися зістановлять 679 міліярдів кар-

З а к і н ч и м о тим , щ о „ т о в а р и ш і " п р о б у в а л и с п о в - білогвардійців на білочервоня-Ібован"ців (рублей) у держав-
н и т и „ с в о ю с л у ж б у ревно і по с о б а ч о м у " на XXI. вих, цей „рахунок" піднесли на і них цінах, що були в 1941 р. 

совєтській території". А ра'зом випадку — заборонені книги 
з цим додає: „особливо треба }та давні матеріяли, як це було 
відзначити зруйнування й по-1 в Володимирському соборі, в 
грабування манастирів, цер-jКиєві), держали в церквах ко-
ков, костьолів, синагог (?!) таіней (яблучко від яблуньки зо-
іиших установ рслігуйногоівсім близько падає!) і собак 
культу"-. {иавіть.гѓ+ti собак!.(. Бачите!...)І 

(Не зважайте шановні чита-ja з віком улаштовували нори 
чі на те, що й перед війною,Ідо спання приміщень, а вони... 
ані в цервах, ні в манастирях{От дурні!... робили нари з ві-
нічого-нічоѓісінько не було, {ќон!... 
бо все те багатство було дав- Перепрошуємо ласкавих чи-''ѓб Золотоверхого монастиря, 
ним -давно пограбоване. У- тачів, що ми так: багато відда- Софіївського Собору, Деся-
явітьеобі, що там було все ѓа-їли уваги цим німецько-фаиінс-.тннної Церкви тощо, то було 
разд, усе на місці. Даліж ми тівським звірствам, з яких, на- величне й зворушливе явище 
покажемо який той „гаразд`'і віть ' школяреві добре видно І в духовному життю народів 
був насправді, а що було на!й зрозуміло: більшість їх є -—колишньої „Расєг матушкі" 
своїм місці, а чого бракувало, звичайнісінька вигадка хворої і вже хочби тому, що Київ 
забракши раз і на завше). І фантазії на дозвіллі. Абож, і був джерелом віри христіян-

то півніше, навпаки: замітає {ської. Що Київ дав у своїх свя-

зовсім не знаєте, - внаслідок 
своєї відірваности й ви шанов-
ні читачі, що більшість внїха-
ли з Галичини, а ще більше 
народились уже в Америці й 
Канаді. 

А була це святиня над усі 
святині. Десятки тисяч прочан 
ішли до неї сотні й тисячі кі-
льометрів: запорошені шляхо-
вим порохом, засмаглі пеку-
чим сонцем, обполоскані гус-
тими дощами, годуючись чим 
Бог, у дорозі, послав, несучи 
в грудях чисте полумя святої 
віри.Стікали до цієї святині, 
як води ріками й потоками'до 
моря, так люди до Лаври На 
поклони: з берегів Пі пппттгііиіщі 
го океану, з далеких закутків 
Сибіру, з Кавказу, тощо. 

Київські святині Києво-Пс-
чсрської Лаври, Михайлівсько-

Большевицький рахунок 
для німців. 

За чає вітчизняної війни, як 
згадує „рахунок", німецько-
фашистськими загарбниками 

j хвостом лис свої сліди, щоб'тинях зародок не лише духов-
хорти нс занюхали. Хай замі-{них, але й культурних ціннос-

тів, освіти й мистецтва та вза-тає. Живі люди лишилися жн-
вимн й вони колись усі ска-
жуть і за фашистів німець 

Конвенці ї Y. Н. С о ю з у , як її с п о в н ю в а л и на інших jiunr. 
Конвенціях , чи як с п о в н я ю т ь її при інших н а г о д а х . „Совєтський Патріот" (ча-
З а це д і с т а л и в н а г о р о д у п о г о р д у від Конвенці ї , так , сопне суто большевицький) 
я к д і с т а ю т ь її т е ж і в ід у к р а ї н с ь к о г о з а г а л у . А як від-1 шо вихдоить на гроші боль-
л л а ч у є т ь с я т и м сво їм пастухам Сталін, т о ц ь о г о не'" 'евиків у Франції, теж подав 
з н а є м о . І цей матеріял, під заголовком: 

галі культури. 
Особливу ролю відограва-

(чи не цікаво звучить цей. вис-1 ких і за їх братів, старших, со- лу в цім усім свята Киево Пе-
лів: азгарбникамн?... Зовсім вєтськнх. j перська Лавра. Вона, як і всі 
подібне на те, як крадій украв- Не маємо ми ні потреби, ні київські святинЬ безліч раз 6v-
шп в крадія, щось на базарі, а бажання виправдувати про-'ла столочена загарбниками в 
той тоді біжить і кричить: І клятих німецьких соціял-наці-'давньому минулому. Знала' во-
ловіть злодюгу!... Ловіть за-Іоналістів, бо вони не заслужи-'на грабунки татар і Суздаль-
гарбника — обікрав чесну лю-Іди в українського народу на'ських таки москвинських кня-

розбнті нс лише за секторами,'дину!...) знищено й пошко- ‚виправдання. Цеж бо через зів (рідних братів!). Але після 
як ось: державний, колгосп- джено на терені СССРії, що {них потонула в рові Закарпат- (руїни і пожежі, Лавра знову, 
ний тощо, а ще й за тернторі-Ібув окупований: 1,670 церков,іська українська республіка в 'як той Фенікс із попелу вста-
яльннм поділом „союзних рес-(237 римсько-католицьких кос-`1938 році; загарбана потім Ma-jea.ia, пречепурюючись бадьо-

чорннм;тьолів, 69 часовень (невелич-(дяронами. Та й Україна в ці- j рилась і своєю славою й багат-

Збитки ці в „рахункові' 

пуб.іік", де зазначено, 

bv `т`— шт щ- ^ -т ч- ^ щ. щг?ЃГГ^ — ЩЃЩ 
ФЕДОР КРУШИНСЬКИЙ 

Я БАЧИВ НІМЕЧЧИНУ! 
(Байки та дійсність про гітлерівщину) 

Авторські права застерігається: Copyright by Krushynsky 
Teodore, Piris, France. 

22) ' 
Ляйпціг положений рівно 

як на столі. Куди око н'е сягне 
— скрізь рівнина й рівнина, 
ніде ні горбка, ні гори, наче 
це в Україні. Певне, тому На-
полєон і програв тут свою бнт-
ву, !ію нею намірювавсь пола-
тати Москвою сильно пощерб-
лену славу. Але не довелось, 
не мав і тут завзятий корсика-
неиь кращого успіху. Против-
ники його, а особливо Блюхер, 
за всяку ціну постановили -
дати йому бій. Дня 15. жовтня 
1813 р. Наполеон зайняв пози-
ції між річками Фульдою н 
Ельбою та зібрав армію на-
вколо Ляйпиіга: 210,000 вій-j 
ська при 700. гарматах, вели-
чезна сила иа ті часи. Але про-

rfftl 

ітивиик був завзятий та іце 
більш численний. Бої були ду-
же важкі іі криваві. Тоді Ляйи-
ціг налічував ледве 33,000 на-

Іселення, а одних московських І словянськимн 
вояків лягло в бою 32,000 лю-
да цілих 14 день ховали у-
битих, а в 37 шпиталях ліќўва` 
ли ранених. І Іро подію свід-

легесенькою луною пригадав 
мені могутній резонанс нашо-
го Володнмнрського собору в 
Києві. Під церквою влаштова-
но музей, де зберігаються пра-
пори полків та імена тих, які 
поклали своє життя за чужу 
справу, бо серед них сила у-
країнського роду. А хтож виг-
равав москалям битви, як не 
ми?- J 

Промовляє Ляйпціґ і до 
українського серця. По-перше, 

назвами міст, 
сіл та прнзвпц людей в цих 
околицях. Не буду їх иаводн-
тн, бо на це требаб цілу книж-
ку. А як що не українське, то 

чить збудований на ляйпціг-j споріднене з нами племя за-
ських луках великанський, 91- снувало й це місто, бо в 1000-
метровий ‚‚Памятник битви і му році воно звалося .‚Липні'`, 
народів", відкритий в НИЗ p., j а .може й прямо ‚‚Лнповець". 
в століття бою прусаків, мос-ічи щось на цей` зразок (од 
калів та багатьох інших на-1 слова „лчпа", чи „липи", а не 
цій з французами. На увічнен- .Лнпськ яке швидиіе виводить-
ня слави поставлено гут і пер- ся від слова „лнпліутн", як ВІД 
кву православну, ік'буденно-
ГО етилюй оригінальної краси 
та чудового резонансу, який 

слова „липа"). Вже за Воло-
дймйра Великої^ стояло це 
місто, а знаки нашого велико-

ѓо впливу колишнього дово-
дять, що п т проллялося нема-
ло ќрови,' щоб український, чи 
взагалі словянський корінь 
вирвати, а насадити тевтон-
ського дерева. 

Як один з духових центрів 
сходу Німеччини, хоч тут аж 
нашить од ненависти до сходу 
словянського, має Ляйпціг ве-
лнке значіння, а в ньому чнма-
ло різних культурних установ 

біржа, кннжкп, славнозвісна 
„Німецька Книгозбірня", де 
нагромадилося до півтора мі-
ліона книжок, сила різних ве-
ликих видавництві тощо. Зо-
крема вийшло ѓуѓ немало й v-
країнськнх книжок, а в цю вій-
ну, крім інших, вийшов тут ка-
пітальннй „Українсько-Німсць-
кнй Словник" Зенона Куз%і іі 
Ярослава Рудницького, в вн-
давництві Отта Рарасовіца. 

2. ' 
Звичайно, не відразу все цс 

я побачив і оглянув, захопле-
ннй Лнйпціґом, а впродовж 

шістьох з половиною місяців 
(свого перебування в тому міс-
(ті, ввільний від праці час, л 
! прибувши до фірми треба бу-
j ло братися за працю, якої я 
І раніш ніколи не виконував та 
ні обставини, 'ні людей, серед 
яких ту працю треба було ви-

Іконуватн, цілковито не знав. 
Відома на ввесь світ авіяцій-

Іна фірма Юнкерса, інжиніра й 
'конструктора, який почав 
j свою голосну життєву дорогу 
-з маленької кузні ще перед 
першою Світовою Війною, ма-
ла багато своїх заводів і май-
стсрснь по різних містах Ні-
мечнчнн, а в Ляйпцігў розта-
шувалася одна з поважніших 
філій цієї фірми. Основні вар-
стати й ангари стояли на пе-
рсдмісті Ляйиціга, тут же у.ря-
дувала йд ирекція фабрик фі-
лії, а підчас війни філія свль-
по розбудувалася, зайнявши й 
величезні модерні будинки 
„Технічної Виставки" ляйпціг-
ських ярмарків,`на протнлеж-
нОму кінці міста. 

В б'орах працювала сила 
техніків, урядовців та інжині-
рів, серед яких я був однісінь-
кий чужинець. Це мене не ма-
ло здивувало й зацікавило, як 
я себе почуватиму в цьому мо-
рі партійних значків, бо тут не 
тільки вища адміністрація, але 
й майстрі та більшість робіт-
ників були партійні.. Та я 
швидче ніж сподівався спостс-
ріг, що тут я себе відпочатку 
й до кінця почуватиму чужим 
і чужинцем. До мене ставили-
ся дуже добре, поводилися зі 
мною чемно, але трималися від 
мене здалека. Цінили, а поде-
куди й високо мою працю та 
знання чужих мов, німці взага-
лі мають великий респект пе-
ред тими, які вміють багато 
мов, але вважали, що це мій о-
бовязок на них працювати. Я 
не мусів ні великої ретельнос-
тіі виявляти, бо це буде підоз-, 
ріло, ні нехтувати роботою, бо' 
за це покарають. На кожному і 
кроці треба було бути обе-
режним у словах і поступовап-

ні, намацуючи середину, щоб 
НЄ СПОТИКНУТИСЯ; 

Саксонці, а це-ж було серце 
j Саксонії, не залічуються до 
'найбільш симпатичного ні-
мецького типу, а по вдачі й 
психольогії межують з пруса-
ками. Дуже вл)-чноб порівняти 

І їх з французькими „овернійг 
цямн", що вважаються за „ку-

Iлаків" — підприємчивих, пра-
цьовнтих, ощадних, тверезих і 
твердих людей. Але саме місто 
Ляйпціг ніби становить виїмок 
і досить зрозумілий в цьому 
розўміні. Бо цеж трохи й ін-
тернаціональне місто — шир-
шого духа й розгону щедрі-
шого, а його рол я як наскрізь 
торговельного міста, диктува-
ла йому й певну огладу, лібе-
ральніші погляди й звички та 
й відповідні коивенанси. ` 

(Дальше буде). 

В кожній у к р а ї н с ь к і й хаті 
повинен знаходитися часопис 

„ С в о б о д а " , 

_J 



4.76. СВОБОДА, СЕРЕДА, 10-го КВІТНЯ 1946. 

ЩО ПИШУТЬ? 
З КРАЇНИ ГОРЯ, НУЖДИ СМУТКУ І ПЕЧАЛІ, ПЛАЧУ 

І РОСПУКИ. 

Крби побули хоч два місяці 
в „раю". 

Жахіть новітньої тюрми на-
родів, страхіть режіму страш-
ної неволі, безпощадного вѝ -
зиску людини, країни голоду, 
холоду н нужди, якою є СССР. 
не в силі ніхто описати, бо 
схопити того всього і пере-
дати на папері майже немож-
ливо. Треба побути там хоч 
1—2 роки та самому це пере-
жити. Булоб добре, щоб ті 
наші брати в Америці, які є 
прихильниками України Ста-
ліна, побули в цьому „раю" 
хоч 2 - 3 місяці. Тоді вони 
схаменулисяб і раз назавжди 
відпекалисяб не тільки бачи-
тн, але й чути не схотілиб про 
цей „рай". Тоді вони булиб 
найбільшими його ворогами. 
Це моя рецепта для всіх не-
віриих Томів; іншої дати їм 

Отеє передаємо дещо з ли-
ста, що його одержав ѓром. 
Юліян Баранюк, з Нюарку, Н. 
Дж., від сво'го давнього това-
риша, що тепер перебуває в 
Німеччині як скиталець в аме-
риканській зоні. 

ш т џ 

. Пишу до Тебе, Друже, з кра-
їни нужди і горя, смутку й пе-
чалі, плачу й розпуки. На імя 
тій країні — Европа. Постара-
юсь описати Тобі деякі події 
з недавно минулих днів — 
факти не виссані з пальців,' а 
вірно правдиві, з рідних зе-
мель і рідних Тобі сторін.— 
щоб Ти й наші земляки мали 
бодай приблизну картину те-
перішної нашої страшної дій-
сности. 

Зрозумій одно, що переда-
дати на папері жахіття цеї вій-
аи, а спеціяльно на наших рід- не можу, бо більшовицька 
яих землях від Сяну по Дон. брехня може мати успіхи тіль 
ніяка рука не в силі. Це щось ки там, де про дійсний станіз'"фя. На Україні від Харкова 
такого неймовірно страшного, І найменше знають. Чуємо, що і 'О Київ, тобто на просторі 

що залишилися на рідних згм-
лях, мужчини й жінки, в рн-
дах У.4П.А. Інших знову кати 
нашого народу вивозять на 
Сибір. 

Другий наш лекольний во-
рог, що залишив по собі, в 
свойому кровожадному похо-
ді ца схід, гекатомби жертв — 
це німець. Він здох по собачо-
му й сьогодні важко покутує 
за свої гріхи. Цьому світово-
му гадові лрийдеться дорого 
заплатити за свої нелюдські 
вчинки заподіяні на евронен-
ському суходолі. 

Приходжу до рідних земель. 
Писати про них, серце кра-
єіься, сльози стікають. Ви-
сіарчить одного слова: Руїна. 
Сотки тисяч людських жертв; 
багато спалених сіл; голі мі-
сця там, де ще недавно стоя-
ли деякі міста. Тернопіль, Зо-
лочів і Броди щезли з лиця 
землі; Львів збомбардований, 
5 головного двірця тільки ру-
іггн, сотні камяниць зовсім 
розбиті, ще більше ушкодже-
них. В Галичині, а навіть на 
цілій Україні нема ні одного 
цілого моста, все -пішло в по-
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ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 

:цо цілий здрігаєшся на саму 
Згадку ного; цс одна величез-
га руїна, якої ніяка земля під 
ІОНЦЄМІ: за час існування люд` 
ства не переживала. Остання 
аійна. звана різнею слабих і 
безборонних народів, це небу-
зала річ в історії людства. 
Щасливі ті, що вийшли з неї 
діло, бо міліони невинних ля-
гли головами. 

т 
Рпинився я на скитальщині 

SK один з тих, що ціло вин-
аили з млина смерти, разом із 
сотками тисяч українців зі всіх 
українських земель від Кав-
Зіазу по Карпати; як той, що 
перебув жахіття двохлітнього 
побуту на наших землях чер-
воиих орд большевиків, 1939-
1941 pp., сатрапів московської 
тюрми народів, терору Н.К.В. 
Д. Я мав до вибору смерть у 

НМіВ.Ді7 '.іЧИ`` невіяьии-
чу смерть ў`'далекому Казак-
стані, або бути вільним на чу-
ЖйнК Багато нас вибрало це 

тобто на 
і там у Вас не бракує цих по-! 700 квадратових кільометрів, 
вітних наймитів Сталіна. Хай see пішло з димом. На Воли-
вони схаменуться поки ще на ^і спалено около 500 сіл. 
Україні є горстка українців.! При свойому відвороті з Га-
бо вневдовзі буде таке, що! шчИни в червні 1941 року 
лишиться тільки назва Ўкраї- оільшовики вимордували по 
ни, як кольонія Москви, а ‚юрмах від Сяну по'Київ всіх 

ГЕМПСТЕД, Л. АИ. 

Концерт у честь Тараса. 

В неділю 3. лютого, громада 
:рн укр. православній церкві 

св. Михайла в Гемпстед обхо-
дила концстром 132 річницю 
ўродин Тараса Шевченка. По-
верх 400 присутних на салі 
прислухувались артистичним 
лродукїііям церковного хору, 
яким проводив диригент-ком-
ііозитор, проф. Юрій Кири-
ченко, які своїм добірним 
змістом відповіли достойности! Кушак іи.-ж.̀ ш 
свята. При піяні була Долорсс 
Римар. 

Народні танки, в яких висту-
пали „старші і молодші" тан-
цюристи, випали иадсподівано 
.`арно з котрих на окрему ува-
гу заслугують соля: Олени 
бойко в Гони вітер, і Степана 
березюка, Чумак — та за все 
належиться признання їх іп-
Лрукторці пані Анні Кише-
нюк. і 

передав дуже змістовну влас-
яого укладу „Присвяту Роко-
винам". 

З напруженням вислухали всі 
промови-науки, яку виголосив 
в англійській мові д-р И. С. 
Ручек, ироф. соціольоґії у 
місцевім Гофстра Каледж, в я-
кін референт, по походженню 
чех, візвав всіх шанувати па-
мять Шевченка, любовію до 
української землі, мани, ідеа-
лів, звичаїв. 

Місцевий парох о. Андрій 
присутних по-

шанувати па м ять поета ді-
лами до слів „Обніміте брати 
мої найменшого брата", а у 
відповідь йому присутні зло-
жили $108 на поміч скиталь-
цям в Европі. 

Настрій був бадьорий і то-
лу роковини як на цю місцс-
аість вийшли величаво, бо зіб-
рані при постаті Шевченка в 
гак поважному числі додали 
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ЯНИЧАРСЬКА РОБОТА 

З нагоди XXI. Конвенції У. 
Н. Союзу видали українські 
яничари заклик, щоб члени 
їхали на Конвенцію і нрочй-
етн.іи Союз, бо це їхня орга-
нізація. Ось, де московська на-
хабність! „Ще ііс зловив, а 
вже скубе!" 

Український нарід іде Њ)0 
літ нею самою лінією і боро-
нить свій нарід перед вирод-
камн-запроданцями, як оси тс-

(во боряться яничари проти 
цього, щоби, борони Боже, 
хтось із скитальців не дістав-
ся в Америку чи Канаду та не 
розповів усієї правди про мо-
сковеькі затії в таборах. 

Я знав двох визначних про-
віднкків пятої колюмии в А-
мериці. Одним був хлопець до 
послуги в Залізцях, а як сюди 
приїхав, то йому в голові ‚у-
роїлося, що він буде провід-
ником українського народу. 

пер н.`і'ел москоипжимн снка-.Л ; , с ' , п о б и вивитися на про-
вуднстамн, що просто лінчу- т д і , н к а - т Р с 6 а працювати над 
ють українців, які mопадуть у с о б о ю ' с с Р е д "ароду. А він 
їхні руки. Та московські'яни- х о т і в осягнути це без науки, 
чари передвчасно радуються. ІT 0 M V " і ш о в н а большевнцько-
що їм удасться дістати в свої I г о наймита і „проводив" так, 
руки отих скитальців, шо те-
пер находяться в американ-
ській смузі в Европі. Особли-

І не тільки поваги для свята, 
Декляматорка Настуня Фе- але був це доказ духового 

чорик з чуттям відщебетала І відродження як також нащ'о 

мешкати будуть там не укра-
їігці, а всілякі азійські кочови-
кн-кольоністи. 

Руїна. 

ѓіа іпрі'іпорах новітних азія-
тів під проводом їх вожда 
Сталіна є варварський напис 
„смерть українцям". Длятого 
то всі українці, що люблять 
своє і цінять його; всі, що 
пахнуть інтелігенцією і хочуть 
жити життям людини, а не 
раба; всі, що не є злодіями; 
всі, що не є пастухами й при-
хильниками сталінського рс-
жіму —мусять `бути знищені. 
Тому то багато українців, зна-
ючн потворні й макабричні 
підходи того режіму й сиѓте-

останнє, тобто скитальщину;! ми до людей, хотячи т е жн 
бути радше новітним вічним 
жидом -'бурлакою бездомним, 
ніж залишитися на нашій бід-
7іій землі і безсоромно згину-
7И, неминучо діставши з рук 
московсько - азійської голоти 
кулю в потилицю. Сестра 
перебуває з мужом десь у Ііа-
варії. Адреси її не знаю, рів-
нож не знаю, що діється з 

ти, а не вмирати, кинуло свій 
доробок на ласку ДОЛІ і Ііо-
дались у світ, в культурний 
світ, втікаючи від' Азії, від 
знищення і смерти. Вони вн-
брали шлях скитальця на чу-
жині. Залишилося на рідній 
землі наше ідейне й чесне се-
лянство, хоч його теж багато 

іевннннх людей, що були шри-
іержані, і то без суду - муж-
іин, жінок, дітей і старців. І 
гак у львівських тюрмах ви-
мордували від 10 до 15 тисяч. 
А оглядав особисто ці стра-
чіття. В місті був такий страш-
яий сморід з розкладу тіл, що 
.оді було перейти цею вули-
дею, де була тюрма. В Золо-
-ЇСВІ замордували 700 душ, 
між ними Михайла Сеника з 
Яозворян, в Самборі до 5,000, 
в Дрогобичі до 4,000, в Ста-
ниславові понад 5,000, в Тер-
нополі до 2,000 і т. д. Так оце 
Н.К.В.Д прощало визволених 
братів-українців, відступаючи 
в східні азійські степи. Таке 
діялося по всіх містах обез-
доленої України, де лише па-
ходилися тюрми. Не ОМИНУЛИ 
лиха теж наші рідні села іі 
менші містечка, бо і там иа-
далй жертви зиід нагаѓн озні-
рі.іих Н.К.В.Д.-нстів. В Ііібрці 
лѓинуло .37 осіб, в Краснім 40, 
з Ходорові 80 осіб.' Кругом 
гори трупів, море крони. Ва-
силь Дичок замордований у 

виїхало на чужину. Багато тих,; Поморянах; в Глинянах ЗГИНУ-

на ввесь'берніяльному відділу соціяль-
подив ў'ного забеспечення було перс-

культурмих західних гостей, і дано будівлі верхньої Лаври та 

втвом знову сяяла 
CBijf- викликаючи 

Забеспечення — уже під час 
передачі музеєві не мав арма-
тури й люстер, половини ши-

шо не раз, не два гостювали в'багацтво різного майна, за І боќ у дверях і вікнах; зіпсова-
Києві та .оглядали його свя-
тині. 

Але такого блюзнірства, та-
кого глуму й знущання не за-
знавали київські святині й 
Лавра зокрема, мабуть ніколи 
від зародків христіянства, як 
зазнали вони після революції 
большевицької таки від боль-
шевицької влади, яка тепер, 
коли сплюндровано стільки 
багацтва й святощів, мов би 
на насмішку... благодушно по-
вернула народу віру. Ту віру, 
за яку сотні, тисячі священн-
ків було замордовано, а міліо-
ни віруючих. Вернули ту віру 
над якою 25 років знущались, 
щоб тепер Христопродавці 
„Алексії" славословили „ба-
тюшку царя" Сталіна!... 

Але Лавру Києво-Печерську 
нищено, не лише як святиню, 
її нищено, як памяігника укра-
їнської 

експльоатащєю якого, однак, JHO й розбито водогін і каналі-
мусіла слідкувати київська (І))зацію; дах був увесь у дірках, 
Наросвіта. -все обмеблювання — зникло, 

1 ось після цього безглуздо-! як ‚буцім і не було там нічого, 
го вчинку „українського" уря-(. Чудовий будинок збудова-
ду, ледви минуло два роки ча- ний у XVIII. сторіччі Лавр-
су, як майже все майно, що'ським кріпаком - архитекто-
монахи збирали десятками й ром Ковніром, перебудовано 
сотнями років, було роздане, J під хлібопекарню № 7, що на-
розпродане, розтягнене й'про-;.іежала Соробкому (Союзу ро-
сто розкрадене. ібітничої кооперації), а зреш-

У такий спосіб загинули чу- тою... згорів від недбальства 
дові роботи Лавретні меблі, —'та злочинного госиодарюван-
виконания місцевих, часом крі-ня. 
пацьких майстрів, — їх виво-і Мазепинку вежу перебудо-
зилиіневідомо куди, дарували, !вано... в гарбарню!... 
невідомо кому, продавали за; Чого не зруйнувала безгос-
безціи, по злодійському. (подарність - систематично 

З багатьох шахов і вітрин було руйновано людьми, ча-
п о в и д и р а н о було всеньке сом за допомогою службовців 
шкло; позчезали, чи понище- інвалідного „містечка", що на-
но доргоцінні килими; на па- лежало Соцзабези. Зі старо-
митќах стародавнього швацтва винних мурів Печер зірвано 
сиділи собі, мов би так і ѓо- бляху; зруйновано аркади бу-

„Розриту Могилу", а п. М. 
Ланьків гарним баритоном 

пальної єдности. 
Присутний. 

'й Курилович і Дмитро Шуль`-
.-а. Степан Дичок, брат Ва-
силька, щасливо втік. За ним 
ѓакож шукали. Жертвою біль-
шовицьких горлорізів - сатра-
лів упало кількадесять тисяч 
наших заможніших ўкраї'н-
.ІКИХ селян, яких, як „кула-
Kte" і „ворогів народу", вн-
зезено на Сибір. А все решта 

.''нищено, спалено, тільки ко-
мйни стирчать. Глинянці дуже 
запопадливі і не дали встоя-
ги гарним, каменнчкам. Пан Зе^ 
нон Туз був бурмістром і всьо 
дав розібрати... Такті самий 
вигляд усіх містечок цілої У-
країїш. куди 'Проходила ні-
мецька армія. Будучи за нім-
ців у Глинянах, я розмовляв 

сховалося в траву, боячись І з Твоїм братом. З першої бі-
своєї тінн. і все на всіх язи-Іди, більшовицької, він вий-
ках замовчало, бо почало! шов ціло, а що тепер з ним 
„жити наищасливнним жнт-
тям іпід сонцем сталінської 
конституції.' В Глинянах за-
арештували Я. Домбровсько-
. о з гч)диною, д-ра 1 Іасса, д-ps 
Пенебавма. Всі вони поїхали 
на Сибір j там дргиідулИд 3 у? 

діється, не знаю, бо останні? 
ми часами в Глинянах не був. 

Німецька голота наробила 
страшного лиха на Україні, а 
ьотім мусіла відійти. Більщо-
вики знищили у нас ўкраїн-

і.с, ьку ^ку.і ьтуру,, KHHjapH і,. бібл і -
країнців Дулиба, власник KH-JOTCKH, музеї і все, що бу.н 
лимќарні, сидів півтора іюку українське, а німці знищили 
в тюрмі. Брат д-ра Ґалаиа, людей і села. 
Степан, який щасливо вий-
шов в останніх днях перед Н а скнтальщн.п. 
втечею ;І тюрми, номер. X-'- Мрії другій навалі комуні-
иуЛа старий з родиною і вся і епічної голоти зі сходу цоча-
молоді) втекли на захід доїлася фили пѓечі. Люди мали 
Польщі. Така то приблизна І мали вже по самі вуха іпх 
картина більшовицького пану-; жахіть, яких зазнали за той 
яанпя в нас від вересня HW) і короткий час болі.иіевипького 
до червня 1941. і панування...' Я втік до.... Ту: 

До отаких обідраних і не-1 живу вже девять місяців р.і-
ремінених на останніх жебра-Ізом із жінкою. Живемо в та-
ків людей прийшли и 1941 po-J6opi, де нас є 1,400 осіб з ріж-
ЦІ німці, другі варвари, вже і них земель Україні!. В друго-
з заходу. Хотіння панувати!му українському таборі є 1,-
приводить їх до дІявольсько-ЬІбО, в третьому 270. М цьому 
го пляну винищити в 'першу і місті і (повіті живе 5,000 ук(іа-
чергу жидів, а українців уі'шцін. Шо дальше робити З 
дальшому пляні. Жертвою І собою, наразі годі продума-
п а д у т ь у с і ж и д и цілої (ти. Найліпше булоб вернути-
бувшої Польщі, в тім і Ѓа-їси в рідні сторони. Може щось 
личини і наших Глннян. В станеться, може врешті зро-
Глинянах не стало ні одного! зуміють Америка і Англія, шо 
жида, всіх вимордувало. Ти з азіятом їм не по дорозі та 
можеш уявити собі вигляд допоможуть бідним народам, 
Глннян, де залишилось зі всіх! таким, як ми, поляки, румуни, 
жидівських будинків яких 7 мадяри н інші ВИЗВО.ІИ І̀И-
—8, а все решта розібрано. ( ся з цеї страшної тюрми наро-

дів. ' А як того не буде, то 
прийдеться їхати кудись у да-
леке невідоме і шукати шастя-
долі. 

Незавидна доля втікачів, 
боремося з різними трудно-
шами. але всетаки ми вільні І с в о е ""ичарство, вони кажуть 
люди і, лягаючи та встаючи 

І як Москва наказувала. А дру-
гнй то прибрав собі письмен-
ницьке імя і нуж писати до 
бо.іьшерицького органу свою 
колюмну. їх обох уже нема на 
цьому світі. 

Але цікаво, що як не стало 
таких малих наймитів, то най-
шлися яничари, навіть з ду-
ховнн.м ковніриком, і пишуть, 
пишуть... Але, щоб оправдати 

ми певні того, що ніякий Н.К. 
В.Д.-ист не стрілить тобі в 
потилицю. 

Шановний Друже, буду Го-
ої на все життя вдячний за 
Гвоіо товариську прислугу. 
Про Америку іі думати не мо-
жу, бо туди дістатись дуже 
важко. Може нас кинуть кзг-
днсь в Африку або Австралію. 
Про цс ще нічого не відомо. 
У нас тут був американський 
вояк-українець. Він забрав і 
доручив багато листів, бачив 
наше положення і наші гараз-
дн. Прошу Тебе, передай при-
віт моїм землякам ѓлинянням. 
Жалую, т о не можу буть и: 
гробі мойого батька, яккй 
спочив У НюИорку^ 

Згадуєш, шо працюєш між 
нашими земляками в комітеті 
для помочі втікачам. Я не хо-
чу розписуватись про евро-
иейську нужду, американець у 
цс не повірить, але до нужди 
за всі роки війни й' пооуту па 
вигнанні ми вже привикли. 
Шо можеш, Друже, зроби для 
тих обсздолеИих на чужині у-
країпців, бо хто зиа, чи вони 
одинокі lie залишаться при 
ЖИВИХ для боротьби за укра-
Іііську справу. , 

що слухають Києва. Отже слу-
халгі Києва і ті, що то писали 
заклик до ксівенційних деле-
гатів, щоб рагуватн Союз пе-
ред... нашим українським про-
водом в Америці! Та якого 
Києва? Хіба не українського 
й правдивого, а того, що ним 
керують наслані з Москви а-
генти! 

Онуфрій Собчак, 
Філядельфія. 

В СПРАВІ ГАЗЕТ ДЛЯ 
СКИТАЛЬЦІВ. 

Тим з наших громадин, 
що надіслали передплати на 
„Свободу" для своїх знако-
мих-скитальців у Німеччині 
та Австрії, подається до ві-
дома, шо покищо почта ще 
далі не приймає висилок 
газет для поодиноких осіб. 
Зате можна висилати тим, 
ЩО подають А. Р. О. Number, 
або UNRRA Team Number'.' 
Це ие відноситься до прену-
мерат газет до осіб у Фран-
ціі, і)ельгії, Швейцарії, Іта-
лїі чи Англії. До них можна 
теж висилати книжки. А, 
наприклад, з Франції вже 
лекше доставити книжки до 
скіпальних таборів. 

ги' ячолітньої культу- диться, канцелярські службов-ідови Гофрнда Шеделя, розіб-
ри А зроблено це було в та- ці; службовці вживали и кри- рано галєрп, що вели до lie 
кий людяний" спосіб: Ішталевнх монастирських до-jHep; обікрадено Лаврську біб 

Коін ііквідовано було Пе-рогоцінннх кубків до пиття ліотеку й архів; викрадено всі 
-іепськнй монастир, рада на- води, бито їх без жалю й так рідкі зразки роботи ливарень 
родніх комісарів УССР ухва- далі. j Трипілля й Межнгірря (що 
лила була передати всю Лавру 3 нерухомого майна - ро-; давно вже не існують, а це бу-
ПІ'ЮДНЬОМУ комісаріяту осві- зібрано на цеглу для будів-'ли ливарні монастирські дав-
ти В нас-іідок цього київський ництва 4 корпуси' гостинниць'ціх часів!).'Пропав і ирекрас-
ґубеоніяіьний виконавчий ко-і монастирських, які колиб іхіний бронзовий нагробок Кай-

ет постановою з 23. липня і відремонтовано, 'далиб девять'- сарова, чудової французької 
1923 РОКУ зробив-правним ѓо- десять гарних житлових при-j скульптури; в и к р а д е н о 10 
епод шем київську Наросвіту. І мішень; розібрано цілу низку І дзвонів з дзвіниць з них де-

Д 'ТОМУ шо нужденний стан; господарчих будівель. Буди-!ЯКі двохсотлітньої- давности; 
іітів війни, праці й рево-jnoќ колишніх митрополичих і розкрадене історичне майно з 

яілпіі ШО були тоді в Києві й прќоїв, шо цілісіньким був ДІ-jnepќoB на Печерах, тощо. 

а якѓ ZXXZ ZSXZ zacc ZXXZ ZXXZ ^^Ў 
У ЦІ ЧАСИ, КОЛИ ЗАХІДНІ ДЕМОКРАТИ 

в боротьбі проти тоталітарних диктаторів шукають 
спосооів мирної співпраці народів І держав, 

одною з книжок справді на часі в книжка про Україну, П минуле 
я сучасне: 

„ІСТОРІЯ УКРАЇНИ" 
проф. МЙХ. ГРУШЕВСЬКОГО 

в англійському переводі: 

A H I S T O R Y OF 
U K R A I N E 

By MICHAEL HRUSHEVSKY 
4 КАРТИ (мали) PRICE $4.00 СТОРІН 629 

лкщи, " і 0 
перебували приміщення, Ѓу-(стався відді; лові Соціяльного (Дальше буде). 

X 

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР 
' Написав 

Д-р А. І. К І Б З Е Й 
В цій книжні автор описує в прис'тупний спосіб всякі 
недуги, їх прояви та лікування. Вона має 734 сторінок 
друку, оправлена в полотно, поділена на 22 розділи. 

В ній книжці описані такі недуги: заразливі, з фі-
зичних недомагань, з улянкяочих средсгв, нирок, кро-
ви, серця, залоз, жил, костей; недуги жіночі, діточі, 
шкірні; недуги очей, ух, носа, зуоів і недуги, венеричні. 

Прочитавши цю книжку, можна захороьиіи себе 
і родину від всяких недуг. Ціна тільки $3.00. 

Замовлення враз з належитістю слати до: 
' S V О В О D А 

81-83 Grand St. (P. О. Box 346) Jersey City, N. J. 

Для замовлення виріжте понижчнй купон І зашліть зо замовленням. 

ДО КНИГАРНІ „СВОБОДИ", Р. О. BOX 346. JERSEY CITY, 
Посилаю осілу̀ ѓ доларів моні-ордером (чеком) І прошу ^ 

вислати мені примірників Історії України проф. Михайла 
Грушевського в англійськім перекладі 

Адреса . __. 
MW1.I . . , Стейт 

, Й а р в — ^ g ч г ""̂ " ^g" явв ̂ "̂̂  

Т^та^^їгїШ^та^^^^^^^аа^^^ж^^^^^^ 

ВЕЛИКОДНІ КАРТКИ 
Маємо вже на складі дуже гарні, релігійні, 

ВЕЛИКОДНІ КАРТКИ. 
Ціна 5 центів одна. 

Замовлення враз з грішми висилайте на таку адресу. 
S V О В О D А " 

Р. О. Box 346 Jersey City, N. J. 

Виповніть і витніть понижчнй купон та вишліть 
на повишу адресу. 

"SVOBODA". Р. О. BOX 346. JERSEY CITY 3. N. J. 

Прошу мені прислати Неликодних Карток, 

на що залучаю суму 
Імя н прізвИШС . 
Адреса - — 

V l̂ ZZ22Ẑ ẐШẐ ^̂ C ?̂tГд^ 



СВОБОДА, СЕРЕДА, 10-го КВІТНЯ И'4о. ч. Щ ` 7 ! 

Праця для жінок і мущин WANT ADS 
Cbt.ificd Department—BErgcn 4-0237—BRyant 9-0582 

"ОГРІВНО МУЖЧИН 

К Р А В Ц І В 
При перероблюванню жіночих убрань ' 

40 годин. 5-лсннин тиждень 
Голѓќ ,̀ в Employment Office, 1- пов. 

JOHN WANAMAKER 
9th ST. A BROADWAY, N. Y. 

С Т О Л Я Р І В 
досвідчених 

ДОБРА ПЛАТНЯ. СТАЛО 
KULLMAN DINING CAR CO. ) 

200 MIDDLESEX ST.. HARRISON, N.J.; 
Harrison 6-4581 

ПОТРІБНО Ж EH ШИН 
Дівчат до прані при Ляді 

гарної НОСКІШІ 
доні., приємне окрчж., добрі І од. 

Martha'a Restaurant 
1 Riils-etielii A v c Кііікеіісііі Park. 

N. і.—Hackensacfc 2-"бг: 
д л я ІСРАЩОПО 3toTPA 

ЗАТРИМУЙТЕ свої 
ВОЄННІ БОНЛИ! 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

Шукають своїх 
рідних 

ГРУПА: ЛИСТИ 

УВАГА: Пишучи до Укр. Допом. 
Комітету, просимо з початку листа 
подіти, в якій roviii і під ЯКИМ ЧИѓ 
слом є дана особа. 

Ріоснфл Iii . l . lvp-

і AM. До Чорномндз Миколи і Ро-
мама і с. КолодіТвкн, від Цінність 
ііеіроне.іі і Сава Лідії. 

461; До Курнім Катерини, Левиць-
л Теклі, І с. Підмнхаилівці, Ліняќ 

АМІІЛГІ і дому Озарків і с. Журів, 
під Слабіиька Марії. 

462. До Гадзтнн Дмитра і Теклі лі 
Зборова, від Ѓрипай Михайло. 

AM. До Погрсбеннк Василя від 
1 Іоі рсбеннк Максима. 

465. До Рнчевська Ольги і Лини л 
Винник, від Бубеляк .Міни і Янка. 

4titi. До батька, сірника, ієні з 
CeHifOBitf з с Журів, від 

402. Ло Дурде.п 
делло Михайла. . „ , . і ротний 

-101. До Пулько Андрія. Дембщь- І ^ Й ќ а Чмиір.і. 
кий Михайлл. Луисйко Осина. КУД-.‡' Мелмгічок Дмитра і І'` 
рнч Івана, Журавсцький Петра ,ІЬМ і М И І , , . , , . , ' .Марії з роД) Ярема. 
ФеДАЙ Михайла. i t } " ' .-.,.„,„,,, , с . Тор'ілноиичі 

404. До кревних або знайомих від ; 11 іяиі..к ЧСІІ.НІ.. Bcnesa М. Ярослава. 
406. До Ќ%т̀ини Дмитра і Петра з 

і. Баранів,- від Кушнй Михайла. 
407. До Кравців Федя з с. Стру-

пін.і від Бісўи Степана. 
408 До ПереШіКІій Володимира 

(Дітройт) від Перецький Августнна. 
409. До Ченіил Василя t Спишна 

від Чспнга Андрія 

-НіЎ. До 
Чсмковпч 

470. . Ь 
І`аврн.іИ'К 
(в 

Куртяк Андрія і М.ірп від 
СЇільвестра t с. Вірчі. 

Іусапівськіні Михайла. 
Осина. Півсетко Андрія 

ДусонІвськнй Іван Канаді), від 
і с. Деписова. ... . ... 

471 (lb Страиіовська Міри і Кінаш 
Тпціянпн і с. Бухович. від Страшрв-

чький Івана.' 
НО. До Фнчко Маріяил від Бойко) 4 

.Мирослава. І ѓа 
411. До Чігвель Василя і Жидвче-

ва. Франконськл Лнии від Гнбсдь- ! 
.ІГКІШЬК.І ЛЎа'ні 

412. До Горецька Аннн від і"о-' 
реиька Віри. 

До Коваль Федора ( Сннсвідська 
від Росола Ярослава. 

415. До Ѓри'мач Івана і .Михайла : 

та І`ромняк Петра і Андрія і с. Ге-, 
лейки, від І`ромняк Володимира. 

До Лотоиншськпй І.іьк.і л с. Пр-
лонична. від Жила Василя. 

До Буішчик Григорія і Миколи з 
с. Прибусівці від .Мининіин Степана; 

416. До Стець Аннн і КоЖЄИЬОВ-
СЬКПХ ВІД Аиюпиік Іваннп і дому 
Коженьовськнх. 

417. До Заяць Івана від Бумба .Мл-
рії. дочка Миколи Заяця (Сколе). 

418. До Пендюк Володимира в Ќа-
иаді, від д-р ІІІДЛІІКІК Петра. 

419. До Борисович Василя. Петра 
і Марії (іам. Важна), від Борисович 
Михайла. 

420. До Ковалеко Константна Сте-
пановпч і Івана, Серѓќнќо Сіеііана 
Іванович, від Коваленко Івана. 

422. До Садояська КатерШІИ, лам. 
Копіїќ, з с. Грабінці (тепер мабуть 
у Вишнім О. від Росо.іа Івана. 

423. До Каспер Ос н па ѓа Федуняк 
Гриця л Доброміля ѓа Сказиќ Мїі-
гойда і Кўлина, від Яикіиськнй 
Дмитра. 

424. До ЛіЗак Теодора і Карпат-
ської України, від Гебсй-Шабсль-
ська Марії. 

425. До Леаицька-ГреЛ Ро.іалії і і 
Михайла з с. Вирочко. від Сірко-
Арлинська Юлії і с. Перекопане. 

426. До Ніѓно Івана. Марії Ана-
стазії. Гриннпшнн Василя, Білецькнн 
.Михайла з с. Угерсько, від І"удз 
Михайла. 

До Ќўнаш ІЛЬКа, Аріпм Михайла, 
.letник Дмитра. Пезко Федя, від. 
ДІИІДЮК Михайла з с. Роннрча. 

427. До Левчук Єрофся, Захарчуќ 
Поскфа і Анастазїї, Яндруиіак. Мн-
колн. від Левчук Лнанія. 

428. До До№ќко Тихоня з с. За-
ставя (Камінь Кошнрськ). від СќлснЗ-
bpyliio Ольги. 

4'Ч. До Лялька .Миколи. Петра і 
Степана, від Лялька Михайла. 

442. До Децнк Аннн з с. Куиіюаи-
чі від Коник Катерини з с. Нісше-
ровичі. 

433. Л.о Переслуга Аннн. Івана 'і 
Михайла від Переслуга Плаксій Оль-

родичів Яніцькі і До НІНИ 
від Япіцька-.Медвіді. I-

До 
1.1 Бу.беті 
І1.ІНИН. 

47і. По Сента-Возьна Аннн. 1с-
жай Аіафії. Мнколів Михайла. Ччх-
ніцька К.перини і С, Підіайчпкн. 
til Спіши Маѓрель Андрія. 

475. До Будзан Кирила з с. Иідіо-
ііок та ЯцпГнин Аннн і Марії. ВІД 
СмольськіпІ Ярослава. 

476. До о ТилявсЬКИП Івана під 
ТіІЛЯПСЬКНІІ Романа. 

47Я. До llaxvt 'І'ранка і Пелаіії з 
СЯНОКЗ і РУДОЌ, від Мікрм АіЃІОНВ; 

479. До вуйка священика, іно прн-
їздив на оВлннь до с. Грибовн і По-
нятовська з Ромашевських Вікторії, 
від Гур"ська Марії. 

180. До Слободян Івана. ЗапЛІТ-
ІІІІЙ .Михайла. Малѓичхк Михайла з 
с. І`.іібова. від ЗаПЛІТНПЙ Івана. 

481. До Воробій Нестора з Берѐ -
сія над Богом, від Воробій Тетяни. 

4S2. До оЧриомаз Дмитра. Воло-
шмнра і Мсчислав. Баран Івана і 
Володимира, від Чорномаз .Міцмт-
слани. зам. Серсдюк з с. Піляхіиці. 

484. Л.о ДацііК Дмитра з с. Міжпн-
ця (Псрсмниіль), від Крпвсніко Во-
лоднмира, 

485. До Галун Софії з дому Пе-
ленськнх з Коморна і Галун Марія-
ІБі, Пеленська Галі з Комарна. дочка 

. її, Олександра, під ІІеленськнй .Мн-
хайла. і 

486. До ЗастріжниЯ і с. ЗакомареІ 
від Застріжиа Елнсаветн. 

4R8. До Давид Михайла (мпбутьі 
в Бофа.то) від Олійник Сіепанії. 

489. До ролннн поќ. Корне.тн j 
І Стрільбнцького, нехай зголоситься. 

490. До Грпцак Антона і Теодора ; 
' і с. Переволокп, від Дчьооа ТеОДО- і 

ра. 
491. До вуйка одруже'ного зі свя-1 

пісник.і дочкою з Києва; від Грннь-
і;о Василя з є. Стрільбичі. 

492. До Глври.тюка я ІІІнпіковець. 
j від Дереіпінськпй Адама. 
; ч493. До Яворськнй Михайла і Лі-
іпннська Иавлнни від Підлуська О-

! існп і Воіородчан. 
494. До Камінськпй Поснфа і Хру-

і иало-Субтельна Аннн. Кормаіі і се-
стрн .Марії зам. Тпняк. від Хрупало 
.Михайла з с. Буцики. 

495. До Максимович Павла ВІД 
.Максимович Івана з Грима.това. 

До Чорноокий Петра і с. Уюр-
ннкн (Товмач), від Ченстух Стсфа-
иії (Соневпцька). 

До Періжок .Матвія з Тудорова. о. 
Лотовнча і Яніни з Соневицькнх. о. 

50І. До Федоренко Василя. Івана. 
Петра і Ксшїциі. Свачій Іван.'. Co-
ШДЬІІНК Іва'на. Рижекська Анангазії. 
Ікіоіпець Степана. Карбуль Аннн —-
;.і і Ч.нрова. від Федоренко Захара. 

504. До .Малярський Костя і Кв-
іенії і с. Рулнркн, від Яб.ІоНІ, Іів-
енії з дому Малярських з с̀. Кор-
UOBII. 

'і07. До І.рпннк Касяна від Бри-
їмќ Стеилиа с. Васп.ін. 

.50.4. До "Раиіковсцький Семена 
Павчак Семена з Ѓдушќова .від Мц-
коііп Іііана. 

509. До Бмііігськнй М. зі Стрня. 
ИД ГоІНоВСЬКІІЙ Мнкбліі. 

511). До Городсиькнй І.и.ка, .Ми 
ай.іа і Параски від сестріпка Міні 

ІІМІК Михайла з с. ДСЛІЃВЛ. 
511. До Петрашко Олексаидра, Бо-

юдач Степана. Глубіиі Петра з Жа-
па.іово і Ветлнпа (.Чкібачів). від Ііо-
юлач Василя. 

512. До Псленичка Івана. Мнхай-
іа, Дми гра і Катерини від Пеленнч-
ка Андрія. 

51 і. Д ' Петруснк Миколи від Ііе-
руснк .Мирослава з ВоробїВЌН. 

514. До Ме.іех Михайла з Тарно-
юрода. Тхрчиняк Ніин з ІІікнн. ̀ віл 
Гурчнііяк Івана. -

516. До Ромаиншин Василя і Копач 
Лини і ГлубІчка Великого, від І'"-
ианШЦНН Дмитра. 

До НуцкІ ІІавлннн і Івана від І?Ог 
юмськнй Івана (брат) з Г.іубічка 
Іел нќого. 

517. До РалрншКН) Лнии зам. С.мо-
іій з с. Початі; Варан Антона з с. 
Жу.іичі. від Гавришків 1. 

До ДлуГОШ Теклі, .Марії і Гринь-
ка з с'. Д.оброводп. від БабІП Андрія. 

518. До Цнмбадістнй Олекси від 
о. Стебельськнй Василя. 

520. До .'Ісвицька Мерќи (Дра-
гушлк) з с. Середнього від Лесќя? 
іпі'і .Максима. 

521. До Д.шьківськнй Бронисдлиа 
і МіІСНІНИН Аннн з с. Биків, від 0. 
Буѓєра Івана. 

522. До Жндовська .Марії (Ччнда). 
Клро.інни (МйхалікХ. Данила. СеМЄ-
п.і і ЛЄЛЮХОВІІ, від Жндовська .Ма-
рії (Па.ііц.і). 

523; До Чучмлп Марії (Пнндик) 
від Олсньчук Богдана з с. Почали. 

525. До Роіпко Василя і Івана від 
Ропіко Стефанії. 

526. До Остапович .Михайла і Є-
і.мю.тя, Стефанії. нід Чека.іиж Bfl-

v пля з Ярюронл. 
527. До рідних і знайомих від Крн-

нггалович Домініка. 
52Н. До Середннськпй Пеѓра t Ві-

c.io'tka від дочки Анастаиі. 
5'0. ДО Захарко- Івана з с. Вій-

сько і Турќо .Михайла з КияжпоЛЯ, 
під Турќо Фн.тииа. 

531. До брата від Понп. Катерини, 
Наталки Бучак. 

5V1. До Кнніг Федора і с. Бобер-
к.і. від Бў МІЙ Івана. 

ЃЎМ. Д'і Рудий Степана і Кі.тнм О-
меляна від ЗвірипськнЙ Констайтин 
л Красіюнуніі. 

546. До Пасічник Павла Антоно-
ВИ'Ч .від сина Пасічник Трохима. 

.5̂ 17. {о Лотоцькнй Василя і Закор-
ченііа Софії' з Ходорова. від ОлІЙннк 
Григорія і Аннн. 

548. До Заверуха Макара і Ќсені 
(ВесоЛокська) з Цнбульова і Нін-' 
дас Павла з м. Амур Чорнозем, від 
Мнку.тьськнй І`ріп орій, 

540. До Грпі орійчук Михайла з 
Волчківців від Дідух Миколи. 

542. До Головецькнй Гріпора і 
Мнхайла з с. Свсршківці від Голо-
всцький Івана. 

544. До Рурнч Василя з с. Стрімкії 
від Голов'ніќ Василя. 

545. До Петручук Антона с. Якова, і 
від Ќоберна Сергія (племінник). 

По інформації писати ю , 
Uni ted Ukrain ian Amer ican 

Relief C o m m i t t e e 

P . O . B o x 1 6 6 1 

Phi ladelphia 5 , P . . , U. S. A. 
"' - і 

ЗБОРѓІ ВІДДІЛІВ У. H, СОЮЗУ 
МІНЕАПОЛІСМІНН. — Тов. `За. 

порозька Січ, від. .'W5, повідрмляі 
і іеиін. що збори відбудуться в не-
ІІЛНІ. 14. квітня, зараз по С.т. Божій, 
і церковній іали. Буде звіі делегат 
іів і- нрпннм.иіни нових членів до 
v. Н. Сокиў. О. Шабатур.і, нр.; 
І. Гресикіп. К;ІС; О. ІСочак. сокр. 

ІПІКЛ(О, ЩПі — Місячні збори 
Гов. 'їй, Тараса Шевченка, від. 252. 
ілЛулугм-іі в неділю. 14. ќні пін. в 
одіжі 1 і?., зараз по Ст. іитжій. н на-

юхіялі.нііі і.їли прн Коріез ул. і 
)вклей Іл.інард. І. Мегас, прсдс; 

М. Баткж, сеќр. ч 

СТ. ЛЎІС, МО. — Тов. Володими-
ра Вел.. нід. 179. повідомляє своїх 
місцевих і позаміснсвнх членів і 
члешщь, їло зборів в квітні не буде, 
'ю іі.і ту НедІЛЮ прииадаі Воскре-
:с9іня Христове. Збори відбудьтя 19. 
і)аіінн. в ГОДИНІ І. пополудні, в У. 
І. Домі. 2838 Магнолія Гне. Проси-
зо членів прийти і заплатити свої 
щомісячні вкладки. За уряд: М. 
ГелтіОппч, иредс; М. Кульчпцькнй; 
кас; М'. Параіцак, секр. 

ДУРГАМВІЛ. Н. И. — Тов. Ніль-
инк. від. 1Н8. ПОВІДОМЛЯЄ своїх члс-
ІІВ. 1110 МІСЯ'ЃЦІ збори Відбудуться В 

неділю; 14. кйіінй. в годині 1:40. за-
міспь в третю неділю, через Свята. 
Просимо всіх членів притик на ті 
(бори і делегат дасть звіг з коннен-
ні)̀ . -- ІІ.і уряді—44. 'Гріѓнко, нредс; 
Т. Харітон. 'сокр. 

НЮ КЕНСІНГТОН, ПА. — бр, св. 
Арх, Мих.йла. від. 296. ПОВІДОМЛЯЄ 
ВСІХ членів. ЩО місячні збори відбу-
ДУГЬСЯ в неділю. 14. квітня, в годи-
ні 2:40 ноиол., в У. Н. Домі. 1400 
4 ул. Просимо всіх членів прийти па 
ні іборн, бо v кілька ва'жних справ 
ю полагодження. Делегат дасть звіт' 
і конвенції Союзу, тому приявнісгь 
КОЖНОГО члена на час є конечна. — 
І. Балабан, предс; М. Земледуж. секр 

BENTLEYVILLE. РА. — І Ні є 10 
Easter Sunday being on April 21. 
Assembly No. 109 will have tlieii 
meeting on April t I. l946, at 2:00 
І'. М'. in tlie Hagles 
Shepejtk, Sec. 

КЛІВЛЕНД, О. — Збирн Тов. Covj КЛІВЛЕНД, О. — Збори Бр. св.' ИОНГСТАВН, О. — Бр. со. Івана 
vi... від. 446. відбудуться в неділю. І раС- В м , , , ^ , від. Ш,' віабудуться. Х-реслгтедв; від; 230. повііомляе'всіх 
'4. кііііня. в І. годині пополудні. „ ,„ ‚ . ^ м ^ ^ ^ ^^ 

їх членів ЯВИТИ- "' ` '— І в , , с л , л к , - И 

ї г і ^ І $ $ Ш Т ^ с е и Г і І - ї аажнв. ..нма,звться. нрнявностн 
'ж,; 'І'. Кальмук, рек. секр. 

Іроснмо всіх членів явитись на збр- j З ^ Ж - І " Ї ' J T ^ I J S A S ^ S S ініт І#ЛРГІТ-І і ініні іиж- ":'`у пополудні, в Українськім ДЬмі, звіт делегата t ІНШІ важ- ! Ш 1 к ^ у і Т о м у щ о с п р з в а д у . 

секр.-

ІТЇМТРАМК, МДШ. у- Тов. Згода, 
від. 20. повідомляє всіх членів. ЩО 
квартальні збори відбудуться н не-
ділю, 14. квітня, в' Уќр. Хаті, 2240 
Грейлінг ул., и не в трету неділю, 
через Ікмнкдень. - - И. Крупка," секр. 

КЛІВЛЕНД, О. - Тон. Запорозь-
ќа Січ, від. 251, повідомляє своїх 
членів, що місячні збори відбудуть-
ї̀ й в неділю. 14. квітня, зараз по 
другій Ст. Божій. Пінќимо прийти 
на означений час й вислухати звіту 
ДСЛЃГЛТЛ з минулої конвенції; бў-
дуть також мі.і важкі справи. — За 
уряд: А. Японський, предс; Т. О-
лініькпй. рек. секр.; II. Ксрнк. секр.-
кас. 

j всіх членів і 'ілсниць. Буде звіт де-
і легатів з конвенції. Довгуючі члени 
ноінінні впрівнаін свій довг. як та-
ко жі за діти. Будемо прпннматн по-
них членів до Бр. і У. Н.. Союзу. 
Іаклнкаємо всіх членів вписаги свої 
діти до своєї рідної організації. — 
і .̀ Кукіз, предс; С. Кравчук, кас; М. 
Сеіпій, рек. секр.; І. Сподар фін. 
.скр. `̂ . 

ПОШУ К У Ю Т Ь 1 
і 'і и ті' ні ' й # 

КЛІВЛЕНД. О. -г Місячні збори 
Гов. ім. Івана Франка, від. .444, від-
будуп.ся 14. квітня, в юдині 1. по-
полудпі ,н У. Н. Домі. Просимо ч.іе-
нів нрийіи чл ні збори, бо є важні 
справи до полагодження. Також по-
чуемо звіт ііаіних делегатів з кон-
вснції. — За уряд: Н. Задсрсцький. 
предс; С. Морозович, секржас; І. 
)Кук. рек. секр. 

j ПОСЇНЕРТИІ З Щ І І 

ОКПИШ РОМАН, син Казнмира та 
Стефанії. пошукує рідних: ОКПИШ 
ІВАНА, ВАСИЛЯ та ВОЛОДИМИРА 
j з Белзу, пов. Сокаль, котрі до 1939 
І жплн в Ню Иорку. 66,-

OKPYSH ROMAN, 
1217 А Саяір, Block 6732. 1217 D.P. 
Aucmbly Centre, 800 Control Unit. 

і B.A.O.R. via Gr. Britain 

Пошукую TOMKA ЧОПА ( Т о т м Ь 
I Chopp), родом з села Винники, по-
і від Сокаль, Галичина. Він колін і. пс-
{ ребував у Брукліті, Н. РІ. Хто 'знає 
і про нього, або він самий, луже про-
, in v написати на адресх,; 69-

JOSEPH LUKACZ 
20 Stanley Avenue, 

Toronto, Ont4 Canada. 

Hall — M. J. I 

Дня 8. квітня .1946і p. помер 
ИОСИФ ІІІКРЬБАИЛО, 

член Тов. Запорозька Січ, від. 
117 У. Н. Союзу в Ню йорќу. 

Покійний родився в селі Бодзя-
пін. повіт Теребовля. До У. Н. 
Союзу вступив у 1915 році. 

Похорон відбудеться в середу, 
10. квітня, в годині 9. рано, з по` 
хоронного заведення, 37-20 — 
104 St., Coron., L. І. — В. Й. П.! 

Уряд. Тов. Зал. Січ. 

ВАЛОДИМИР БАЃЛИ, Станнсла-
I вів-Гірка, повідомляє своїх рідних. 
друзів та знайомих, т о його стала 

' адреса є: 60-
W. В A G A N, 

913 Queen St., W. 
Toronto 3 , Ont Canada 

j Европейські часописи прошу ne-
.релрукуватн. 

НЮАРК. Н. ДЖ. 
Тов. Запорозька Січ, 
будуться в пятнішю 
юдині 8. ввсчір. в 
Просимо всіх членів 

.Місячні збори 
від. 471. ВІД-

, 12. кіп пін. в 
Січовій Гали. 

прийти на збо-
ри. бо буде звіт ДЄЛЄҐПТіВ з конвен-
нії. Рѓанож просимо .і.пити свої мі-

! сячні вкладки на зборах, а не прн-
! носити до хати секретаря. О. 
іііанькін. предс: Ю. Баранюк, секр. 

ПАЛМЕРТОН, ПА. Уряд Бр. св. 
І О. Ііико.іан. ВІД. 469. ПОВІДОМЛЯЄ.'ЩО 

МІСЯЧНІ 'Збори відбудуться В ІІЄДІДЮ, 
14. квітня, в га.иі парохіяльній. точ-
но в юд. 6. ввечір. Просимо всіх 
членів на збори і заплатити свої 
вкладки. За уряд: М. Куба. секр. 

Дня 5. березня 1946 р. померла 
в 65. ріиіі життя" 

КАТЕРИНА ЖУК. 
членний відділу 112 У. Н. Союзу 
в Клівленд, Огайо. 

Покійна походила з села Стари-
ва, повіт Добромиль, Галичино. 
Полишила в смутку мужа Андрія, 
двох синів у старім краю: Івана 
й Миколу, а тут у Клівленд: Мн-
хайла, Марію, Поснфа, Розалію, 
Стелу, Анну, Юлію I Стефана. 

Вони дякують усім за цвіти і 
осѓанну прислугу. — В. їй П.І 

Р. Яку бік, секр. 
II! 

!` СТЕФА ВОИЧУК, дочка Марії і 
Павла з Гусятина. Галичина, ноніу-
куе своєї тітки ЯП МАЛКЕВИЧ, доч-

j кп Аннн й Кароля Малксвнч з міста 
'‚Гусятина. Галнчнца. Має замешку-
! вати в стсйті Ню Иорк. Писати: 

СТЕФА ВОИЧУК, 
Munchen Danklral Str. N0. 4УЦ 

Dauttchlaml, 
— або — 

MICHAEL MELNYCZUK 
145 Grand St., Amsterdam, N. Y. 

AHHA ЃЎТА, з роду Лоєвнч, з ce-
{л.і Погірці. повіт Рудкн. Галичина, 
, пошукує своїх братів ИОСИФА, МИ-
ХАПЛА 1 ПАВЛА. 

Пошукує також 2 або 3 українські 
j ЖІНКИ, котрі хотілнб працювати в 
фабриці, а мешкати з нею на фармі. 

Брати й інтсресовані жсшцнни хай 
'пнітть: 

ANNA HUTA v 
Box 9, Oilman, Conn. 

кожний свідомий АМЕ-
РИКАНСЬКИП УКРАЇНЕЦЬ 
ПОВИНЕН БУТИ ЧЛЕНОМ і 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

СОЮЗУ. ' 

РЕВМАТИЗМ 
Хто терпить біль ревматизму без 
рІЗННЦІ в якім місті вас болить, 
наш новий винахід напевно вам 
поможе. Бо тільки нрнложнте до 
іоіо місця де пас болінь а в про-
тязі одної години перестане вас 
боліти. 

Спробуйте і наипинть до нас 
п нспожадуете — цс .нас небу-
де конітуваш ані одного пснгл, 
ми вишлсбо вам наш винахід 
зовсім безплатно. 

Наша адреса: 
W. SOROKOWSKI 

32,0 Е . 34th St. . N e w York. City 
c^o Sup. 

tit. 
444. До Гаврилюк .'IVKH 3 c .'lv- ІФіілііма і гімназійних товаришів, від і 

бянох НіГЖННХ, Ракочий Негра, від' Д-р Соіісвннькнй Юліяна. 
д-р Гаврилю'к Андрія. 496. До 1 алай Василя і Софії з 

436. До Кузьняр Поснфа з с. Чер- (ас.таня. Кілик Івана і Марії, від j 
ховз. від Пет рицин Лідії з сз Ўраж. 

До Макснмчхк П.інге.теймона з C.J 
Олешва. від Макснмчук Олексаидра 

447. До Лось Мнхайла і Софії . 
Іііжанкович. від д-р Лапнчак томи. 

438. До Сидорович Івана з с. О-
стрівия .від Плотиия Петра. 

449. До Гапкевич Максима з с 
Деремоиіня. від Гапкевич Воло дн-
мира. 

440 До Грнцай Парані з с. Чере-
можня. від Леховськпй Ярослава, 
син Ќсені. 

441. До Калин Романа. Катерини. 
Софії і Аннн з с. і.іднір.1. від І'ннда 
Івана, муж Янкп. 

44.1. До Рутаќ Катерини. Варвари, 
Василя з с. Дубровќи. Кари.исі.кл 
Україна, Шлонтак Василя з с, Ду-
бровкн. від Шпонтак Михайла. 

444. До Федораќ Навлини, зам. Му-
шіінськ.і. від Федор;тк Дмитра і с 
Ку.тачківці. 

445. До рідні і знайомих із Сня-
гнна від Дутчак Степана. 

446. До ІИартан Аннн з дому Япо-
внч з с ЛаздуНН, від Ві.тянневич 
Станислава. 

447. До Троць Данила і Коваль-
ська Марії з с Кулява, від Пілюс 
Василя. 

448. До Блраповська Юлії від 
Трупі Володимира з с Ніжанковичі. 

449. До Пеиьокнч Петра від Обхх 
Захаріі) син Івана. 

451. До Самборськнй Василя. Ан-
дрія і Марії з с Товсіе, від Борож-
ний Василя. 

452. До Іінатенко Миколи і Сер-
гія з Великої України, від Іін.пен-
ко Петро. 

454. До Слнвар Теодора і с І Іри-
слкі .від Слнвар Василя. 

456. До Ланка Ольги і дому Бубе- j 
ла. від Бубела Петра (брата). 

457. До Баган Михайла і Теодора 
та Кміт Марії, від Баган Івана. 

459. До Маляр Василя, Терлсць-
кнй Василя з с. Сушиці, від інж 
Фдак Миколи. 

( Єіе-
Зенона. 
Мишо-
подамо 

іренько Апелі зам. Шевчик. 
497. До брата Володимира 

рян від д-ра Лопаіпнськиіі 
49S. До ЗДЗЄба Марка з с 

ва. іа Х.ііінк Аннн. від: іми 
на ВІДКЛИК. 

199. До Халімон Якнма .Микию-
пич і с. Мишін (Володимир Волнн-
ськнй), від Халімон-Усатюк Одарќи. 

500. Іо КхмаііівськпЙ Олеся від 
Баляк Василя. 

501. До Гавришків Павла від сина 
Ганрпшкін Поснфа. 

502. До Копач Марії з ' с Рінчнці, 
від Копач Василя (Михайла) 

Почитайте самі й дайте прочитати своїй дитині нижќу, з якої 
пізнати, як і чим можна в світі вибитись і перемогти нужду та 
інші перешкоди і дійти до світової слави і маєтку, вживаючи як 
одного так другого для помочі тому бідному народони, з якого 
походимо. Такою книжкю є: 

Олександер Мишуга 
(МИСТЕЦЬ І ЛЮДИНА) 

Львів, 1938. Сторін: 208. ІлюстраціЃї: 60. 
Ціна $2 в книгарні „Свободи". 

іамов.пійте, пишучи на таку адресу: 

"SVGBODA" 
81-88 G R A N D ST.. (P . О. Box 346) J E R S K Y CITY, 3, N. J. 

I, . , ^Щщ^Ш 

УЖЕ МОЖЕМО ДА ТИ НАШІЙ МОЛОДІ 
й американському народові! КНИЖКУ 
про генія України—ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА — написану ан-
мінською мовою, в якій є 
і переклади найкращих йо-
го творів спід пера профе-
сора Колюмбійського Уні-
верситету, КЛАРЕНСА А. 
МАНІНГА, відомого знавця 
української літератури та 
історії. 

Такою книжкою є: 

Taras Shevcliehko 
the Poet of Ukraine 

cfcranslated tvith an introduction by 

Сшепсе сЛ. ijUanwng 
Acting Executive Officer 

Eut European Language!, Columbia Univeraitt 

перше того роду видання в Америці Я в 
англьо-саксонському світі. Книжка та по-

вннна зявитнсь негайно в кожній хаті американ-
ськнх українців, в кожній школі, в кожній біблїо-
тсці. Бо всюди треба, щоби був найкращий репре 
зентант України, найліпший виразник духа і харак-
терў української нації. 

своїх, членів, шо квартальні збори 
відбудуться 14. квітня .в годиш 2.Г 
пополудні, а У. Н. Домі. 525 Вест 
Райен Еве. Обовизком коЖ;ноѓо Ч"іе-
иа і члсшші є бў їй на цих зборах, 
де тючуєіе фінансовий звіт і звіт 
делегатів з конвенції. Просимо всіх 
прийти на час. — За уряд: И. Вен-
гжен, предс; М'. Муганнськіій, кас; 
І. Павловськнй, секр. 

Ії РЕАЛЬНІСТЬ НА ПРОДАЖ Шш 
НА ПРОДАЖ Ю-ФАМІЛІИНИП 

МУРОВАНИЙ дім. У ДОБРІМ 
СТАНІ, ВПОВНІ ЗАРЕНТОВАШІП. 
ГАРНА ІНВЕСТИЦІЯ; ДЕШЕВО. Щ-
НА $6,750.00. 

THOMAS A. RYER 
.% CONCOURSE EAST 

JERSEY CITY. N. J. 
JO. 2-0009. 

ІВЙН н о в і л и й ќ 
FUNERAL DIRECTOR 

Sc EMBALMER 
ЗАНИМАЄТЬСЯ ПОХОРОНАМИ Ш 

В СТЕЯТІ 
N E W J E R S E Y . 

ЦІНИ ПРИСТУПНІЇ д л я ВСІХ 
: ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА 

У випадку смутку в родині 
кличте як в день так і в ночі: 

7 9 Sussex Street 
JERSEY CITY 2, N. 

Tel. BErgcn 4-5131 
J . 

ІМИРОН литвин 1 І син 
УКРАЇНСЬКІ ПОГРЕБНИЌЙ 

Обслуга щира і чесна 
801 SPRINGFIELD AVENUR, 

cor. Springfield Avo. 

IRVINGTOIV N,JL. 
Phone: EStex 3-9090 

Department of 

Це 
цілому 

Ціна з посилкою $2.50. 
(Л Канади треба платити тільки, американською валютою) 

Замовлення слати на таку адресу: 

ЂЋіЂ№ 
НЕ ВИДАВШЕ З№ІНТО 

Завжди ІДАДПЬ дещо 
з вашого обезпечення. 

Ми ўладжўено 
красний 
ПОХОРОН 

У випадку, смутку в родині кличте: 

KAIN MORTUARIES, INC 
Найбільший український 

погребовий зарядчнк 
в Америці 

S. KANAI KAIN, Рѓве. 
433 STATE STREET 

PERTH AMBOY, N. J. 
РЬом PE 4-4640 

— or —— 
УКРАІІІСБКИП ПОГРББІІИК 

86 ELIZABETH AVENUE, 
NEWARK, N. J. 

Pbona Blgelow 3 4 7 6 1 
ELIZABETH, N. J. 

225 WEST JERSEY STREET 
Phono: EL. 2-3611 

r ІВАН Е У И Ь К О 
, УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИХ 
зариджуе погребами оо СІ KB 
піні так ммлькія як Ф І і Ш 

ОБСЛУГА НАИКРАІНА. 

J cyfifcJP Ц N к о 
Liccntcd UaJertaUer Де ЕвЬеІаас _ 

437 Е. БіЬ ST., NEW YORK CITY. І 
RlKnlned funerals is low u Я в о . 

Telephone: GRkmorcy 7 .7661 

RETPO I P E H I r r 
УКРАЇНСЬКИЙ ІІ0ГРЕБНИК 

Заннмяесь похоромамм 
В BRONX. BROOKLYN, ЮШ 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

Роздумуючи сам зо собою, 
котрим то слідом ііітиб. Тар` 
зана бистре око зупинилося 
на блискучім предметі серед 
трави. 

Це був діямант, який 
па Землю вчасі, коли 
роздерло коцйк малого 
руся. 

Цей діямаііт нагад?.в йому 

інший діямант, який най-

шла Джеиа день персдтим. 

129 EAST 7tb STREET, 
N E W Y O R K , N. T. 

Tel: QRchard 4-2568 
BRANCH OFFICE A CHAPELt 

707 Prospect Avenue, 
(cor. E. 15S S t ) 

B R O N X , N. - Y. 
Тої.: МЕІгом 5-6577 


